JEDEME VAŠÍM SMĚREM

Změny v Tarifu VDV od 1. dubna 2022
Vážení cestující,
od 1. dubna 2022 dochází ke změně zákonných slev pro děti,
studenty a cestující nad 65 let a to ze 75 na 50 procent ve
všech spojích a linkách integrovaných do VDV. Cena plného
jízdného zůstává nezměněná.
Dále k 1. dubnu 2022 je u níže vyjmenovaných dopravců na
linkách integrovaných do VDV umožněna úhrada jízdného
prostřednictvím bankovní karty. V případě, že provozně
technické podmínky či limity stanovené bankou platbu
neumožňují, nelze vyžadovat provedení úhrady jízdného
bankovní kartou. Cestující je povinen jízdné uhradit jiným
způsobem.
Dopravci umožňující úhradu jízdného bankovní kartou.
ARRIVA autobusy - na linkách 240742 a 240687
ARRIVA CITY
BDS-BUS
ČAD Blansko
ČSAD Benešov – na linkách 104406, 200845, 200846, 200847 a 200850
Tourbus
ZDAR
Zlatovánek
České dráhy

Z důvodu dopravní optimalizace okresu Třebíč, došlo ke
změnám cen jízdného od 1. dubna 2022 na některých relacích
v této oblasti. Cenu si můžete zkontrolovat před koupí jízdního
dokladu v tarifním kalkulátoru, který je umístěn na webových
stránkách www.idsvdv.cz.
V případě dalších dotazů použijete kontaktní e-mail: dotazyvdv@kr-vysocina.cz
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Tarifní přesahy VDV do Středočeského
kraje od 1. dubna 2022
Od 1. dubna 2022 nabízíme další rozšíření možností cestování
v Tarifu VDV přes hranice Kraje Vysočina, a to přesahem tarifu
VDV na autobusových linkách do Středočeského kraje:
 Linka PID 406 (102406, 104406 a 105406) Praha-Vlašim-Pelhřimov
–Jihlava. Přesah tarifu PID do Pelhřimova a přesah tarifu VDV do
Vlašimi.
 Linka PID 458 (200458) Vlašim-Lukavec-Pacov. Přesah tarifu PID
do Pacova a přesah tarifu VDV do Vlašimi.
 Linka PID 845 (200845) Zruč nad Sázavou-Dolní Kralovice-Ježov.
Přesah tarifu PID do Ježova a přesah tarifu VDV do zastávky Loket
u Čechtic,Bezděkov.
 Linka PID 846 (200846, 201846) Čechtice-Dolní Kralovice-Ledeč
nad Sázavou. Přesah tarifu PID do Ledče nad Sázavou a přesah
tarifu VDV do Čechtic.
 Linka PID 847 (200847) Čechtice-Čechtice,Staré Práchňany. Linka
je celá v tarifu PID a zároveň i v tarifu VDV
 Linka PID 850 (200850) Čechtice-Humpolec. Přesah tarifu PID do
Křelovic a přesah tarifu VDV do Čechtic.
 Linka PID 687 (240687) Uhlířské Janovice-Zbraslavice-TřebětínLedeč nad Sázavou. Přesah tarifu PID do Ledče nad Sázavou a
přesah tarifu VDV do Zbraslavic.
 Linka PID 742 (240742) Čáslav-Zbýšov-Třebětín-Ledeč nad
Sázavou. Přesah tarifu PID do Ledče nad Sázavou a přesah tarifu
VDV do Zbýšova.
 Linka 760440 Jihlava-Pelhřimov-Čechtice. Celá linka je v tarifu VDV

V případě přesahu Tarifu VDV na území jiného kraje se Tarif
VDV použije pouze na přepravu z a do Kraje Vysočina. Nelze
ho využít pro přepravu mezi zastávkami v rámci území jiného
kraje, kdy se použije buď tarif dopravce, nebo jiné IDS s výjimkou
případu, kdy je celá linka jenom v tarifu VDV.
Podrobnější informace na webových stránkách www.idsvdv.cz.
V případě dalších dotazů použijete kontaktní e-mail: dotazyvdv@kr-vysocina.cz
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