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POVED s. r. o.

K 1.1.2016 dojde ke sloučení zón 026 a 131 jedné, a to do zóny 026 Dolní Bělá. Změna se dotýká linek: 460040, 460050, 460220,
460101, 440080, 440070, 460030, 460240, 460780 a 460710.
Hraničními zastávkami budou nově:
●
se zónou 021 Třemošná zastávky Tatiná (021/026), Nevřeň (021/026) a Nevřeň, Nová Hospoda (021/026).
●
se zónou 121 Město Touškov zastávka Líšťany Písek (121/026)
●
se zónou 022 Plasy zastávky Mrtník (026/022) a Dražeň, Osojno (026/022)
Předplácím si zónu 026, co pro mě tato změna
znamená?
Pro vás se sloučením zón 026 a 131 nic nemění. I nadále si
budete zakupovat předplatné pro zónu 026.
Předplácím si zónu 131, co pro mě tato změna
znamená?
Do 30. 11. 2015 si můžete i nadále kupovat předplatné pro tuto
zónu. K tomuto dni bude ukončen prodej předplatného pro
danou zónu. Proto bude nutné si zakoupit předplatné pro zónu
131 na prosinec již v listopadu. Pokud si budete chtít koupit
jakékoliv předplatné s platností začínající až 1. 1. 2016 a
později (např. 365 denní) pro zónu 131, již vám to nebude
dovoleno a zakoupíte si předplatné pro zónu 026.
Koupil jsem si dlouhodobé předplatné pro zónu 131,
jehož platnost končí až po 31. 12. Musím si ho
v lednu nechat přehrát na zónu 026?
Ne, nemusíte. Pokud máte na Plzeňské kartě nahrané
předplatné pro zónu 131, které vám končí až v průběhu prvního
pololetí roku 2016 (např. desetiměsíční nebo 190 denní), bude vám toto jízdné uznáváno až do konce jeho platnosti. Po skončení
jeho platnosti již ale nepůjde prodloužit a budete si muset zakoupit předplatné pro zónu 026
Upozornění pro cestující s předplatným pro zónu 131. První nabití kuponu pro zónu 026 (pokud jej již na kartě nemáte) musí
proběhnout na prodejním místě nebo na bankomatu České spořitelny. Pokud máte na kartě jen kupon pro zónu 131, nemůže to
být změněno při prodloužení kuponu ve vozidle! Pozor na prodlužování kuponů ve vozidle, vždy si zkontrolujte, že vám byl po
1. 1. 2016 prodloužen kupon pro zónu 026. Kupon pro zónu 131 vám nebude uznáván!

Cestující z obcí v zóně 067 Řenče mají možnost se do Plzně dostat po dvou trasách (ráno jedním směrem, odpoledne druhým),
které vedou přes jiné zóny. Navrhovaná změna by měla cestujícím přinést zjednodušení cestování na předplatné jízdné IDP.
Změny zastávek v zóně 067 a 062
Nebílovy,Na rajči 061/067 → 081/061
•
Nebílovy 067 → 081
•
Netunice,Mrtol 067 → 081/082
•
Netunice 067 → 081
•
Předenice 08/082/067 → 081/082
•
Řenče 067 → 082
•
Řenče,Háje 067 → 082
•
Řenče,Háje, rozc. 067 → 082
•
Řenče,Libákovice 067 → 082/067
•
Řenče,Osek 067 → 082
•
Řenče,Plevňov 067 → 082
•
Řenče,u školy 067 → 082
•
Řenče,Vodokrty 067/082 → 082
•
Střížovice 062/067 → 061/081
•
Štěn.Borek,Nebílovský Borek 081/067 → 081
•
Chlum 062 → 061
•
Chlum,MŠ 062→ 061
•
Chlum,dům peč.služby 062 → 061
•
Vlčtejn 062 → 061/062
•
Vlčtejn,rozc. 062 → 061/062
•
Chválenice,Chouzovy 067/062/061 → 061
•
Chválenice,Želčany 061/062 → 061
•

Cestující, kteří si zakoupí dlouhodobé předplatné (např. 190 denní nebo
desetiměsíční) jehož konec platnosti alespoň o 30 dnů přesáhne datum 1. 1.
2016 pro zónu, kterou již od 1. 1. 2016 nebudou potřebovat, si budou moci na
Zákaznickém centru PMPD na Denisově nábřeží zažádat o vrácení poměrné
částky za toto předplatné, které již dále nevyužijí.

