Jegy és bérlet árak

(Üzletszabályzat 1. sz. mell.)

Szeged megyei Jogú Város közösségi közlekedési díjszabása
Jegyárak (érvényes: villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)
vonaljegy elővételben (a vonaljegy a vonal teljes hosszában, végállomástól végállomásig
320 Ft
biztosít utazási jogosultságot, átszállásra nem jogosít)
vonaljegy járművezetőnél, a járművön váltott, és a különleges igényeket kielégítő,
400 Ft
betűjelzéssel ellátott, helyi céljáratokon
10 db-os gyűjtőjegy (A tömb csak egyben vásárolható meg. Utazásra a leválasztott és
3.050 Ft
érvényesített jegy jogosít)
24 órás időalapú jegy érvényes az első utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást
1.040 Ft
követő időpecsételéstől
72 órás időalapú jegy érvényes az első utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást
2.600 Ft
követő időpecsételéstől
Bérletárak (érvényes: villamos-, trolibusz- és autóbuszvonalakon)
Egyheti bérlet (a meghatározott időszak első napjának 0:00 -tól az utolsó nap 24:00-ig
3.850 Ft
terjedő időszakban korlátlan számú utazásra jogosít)
Kétheti bérlet (érvényes a vásárláskor megjelölt 14 egymást követő napra)
5.200 Ft
30 napos bérlet (érvényes a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja)
7.000 Ft
0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig)
7.000 Ft
Általános havi bérlet
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet
4.000 Ft
Kisgyermekes havi bérlet
4.200 Ft
Felmutatóra szóló havi bérlet (fénykép nélküli)
21.900 Ft
Negyedéves városi bérlet
20.580 Ft
Féléves városi bérlet
40.800 Ft
Éves városi bérlet
76.980 Ft
Egyéb díjak
Bérletigazolványok ára a kiállítási költséggel együtt
150 Ft
Elrontott vagy megrongálódott bérletek kicserélésének díja
150 Ft
A bérlet érvényességének kezdete előtti teljes áru, illetve a
tárgyhó 15.ig történő 50%-os visszaváltásának kezelési díja
150 Ft
Egy járművön kettő kerékpár szállítható egyszerre. A szállítása ingyenes az Üzletszabályzatban és a
járműveken feltüntetett időszakban.
A visszaváltási díj a visszaváltott jegy vagy bérlet értékének 20%-át nem haladhatja meg.
Az éves, féléves, negyedéves bérleteknél csak az időarányos rész levonásával és kezelési költség
(visszaváltási díj) felszámolásával lehetséges az érvényesség kezdete utáni visszaváltás. Havi
bérleteket a társaság a tárgyhó 15. napjáig 50 %-os áron, visszaváltási díj ellenében vásárolja vissza.
Érvényes: 2017. -től

