Novinky v Tarifu PID
ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022
Vážení cestující,
od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného
na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné
přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii
v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let nově platí poloviční jízdné. Další novinkou je zavedení
výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID.

Přeprava seniorů nad 70 let
Senioři nad 70 let již nemohou cestovat na území Středočeského kraje v autobusech zdarma, ale
nově platí jak v autobusech, tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako dosud senioři nad 65 let.
K dispozici jsou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní doklady.
V Praze se výše ani rozsah slev nijak nemění.

Nové jízdní doklady pro přepravu jízdních kol ve vlacích
Pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID je nově možné využít výhodné časové přepravné pro cesty
na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech.
• 30 Kč (platí 120 minut od zakoupení)
• 80 Kč (platí do 4:00 následujícího dne od zakoupení)
Tyto jízdní doklady platí ve všech vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až 12), přičemž cestující
přepravující jízdní kolo se musí také přepravovat na jízdní doklad PID (nelze kombinovat jízdní doklad
přepravované osoby za tarif železničního dopravce nebo Tarifních podmínek SJT a přepravné za jízdní
kolo uhradit jako přepravné v systému PID). Tyto jízdní doklady jsou k dostání jak v elektronické podobě
v aplikaci PID Lítačka, tak i v papírové podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD
a Die Länderbahn. Přeprava kol na území Prahy zůstává s platným jízdním dokladem PID i nadále zdarma.

Souhrn slev na území Středočeského kraje od 12. 6. 2022

Děti a junioři

6–18 let*

sleva 50 %

Studenti

18–26 let*

sleva 50 %

Senioři

od 65 let*

sleva 50 %

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

sleva 75 %

* Platí ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícímu dni narozenin uvedeného věku.
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