TISKOVÁ ZPRÁVA

Novinky v MHD od 1. června 2013
Ústí nad Labem – 1. červen přináší zákazníkům dopravního podniku několik novinek. První je
zvýšení cen jízdného u řidiče, kde se cena mění z 12 Kč na 15 Kč u zlevněného a z 23 Kč
na 25 Kč u plnocenného jízdného. Druhou novinkou je rozšíření portfolia SMS jízdenek o 24
hodinové jízdenky, zlevněné za 40 Kč a plnocenné za 80 Kč. Další novinkou je možnost zasílání
upozornění na končící platnost časové jízdenky a poslední novinkou je akce pro děti od 6 do 15
let „Velké letní putování“, která začíná právě 1. června.
Jak jsme již dříve informovali, ke změně tarifu u jízdného prodávaného u řidiče přistupujeme
proto, že řada cestujících, a to především v místech, kde jsou k dispozici jízdenky
v předprodejích nebo v automatech na výdej jízdenek, vyčkává s nákupem jízdenky až do vozu.
To pak zdržuje odbavení vozů v zastávkách a dochází ke zpožďování spojů. Zvýšením jízdného
u řidiče, chce DP tento fenomén minimalizovat.
Vzhledem k tomu, že jízdenky nejsou potravinou, která by podléhala zkáze, je možné si je
zakoupit předem například v předprodejích DP, v automatech na výdej jízdenky, nebo u
smluvních prodejců. Velmi výhodné je pro cestující placení jízdného prostřednictvím SMS
jízdenky. Navíc si cestující budou moci od 1. června přes mobil zakoupit i celodenní jízdenky, a
to jak plnocenné za 80 Kč, tak zlevněné za 40Kč. SMS jízdenky jsou platné v celé síti MHD
kromě zóny 431 Krupka.
Pro stálé zákazníky bude od 1. června spuštěna služba, díky které již nikdy nepřehlédnou, že
končí platnost jejich kupónu. Po vyplnění žádosti o zasílání informace o končící platnosti
časového kupónu, bude zákazníkovi odesílána informace o konci platnosti prostřednictvím
elektronické pošty, u kupónů s platností nad 15 dní to bude 7 a 3 dny před koncem platnosti, u
kupónů s kratší platností pouze 3 dny před koncem. „Věříme, že tuto službu ocení především
rodiče, kteří kupují časové kupóny pro své děti. Nemají tak kupón u sebe a snadno přehlédnou,
že je třeba koupit kupón nový“, upřesňuje Magda Pejšová, tisková mluvčí DPMUL.
Protože se blíží prázdniny, nezapomínáme ani na naše nejmenší, pro které jsme na léto
připravili soutěž „velké letní putování“. Každé dítě, které si v období od 1. června do 31. srpna
zakoupí časovou jízdenku minimálně na 30 dnů a navštíví 8 výletních lokalit v našem městě,
může vyhrát značkové jízdní kolo, bohatý tenisový set, trendy koloběžku a řadu dalších cen.
Kromě toho děti získají unikátní sérii devíti sběratelských kartiček.
Jednotlivé kartičky děti dostanou při návštěvě muzea města Ústí nad Labem,
Zoologické zahrady, lanové dráhy na Větruši, Vyhlídkové věže a zrcadlového sálu s bludišťáriem
na Větruši, koupaliště na Klíši, hradu Střekova a muzea modelové železnice na zámku
v Trmicích.
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Podaří-li se jim sehnat všech 9 kartiček, vyplní soutěžní kupón a donesou ho spolu s kartičkami
do informačního centra Dopravního podniku v Revoluční ulici. Zde zaměstnankyně infocentra
kartičky zkontroluje a zapíše do soutěžního kupónu datum a čas jeho odevzdání. I potom
mohou děti ve sbírání pokračovat. Vyhrávají nejpilnější a nejrychlejší cestovatelé.

V Ústí nad Labem dne 31. května 2013. Za DPmÚL, a.s. Ing. Magda Pejšová - tisková mluvčí

