
                                                    
 

 

TARIF MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V KARLOVÝCH VARECH

 
 
Jednotlivé jízdné  
1.  Jízdenka nepřestupní základní  
2.  Jízdenka nepřestupní zlevněná  
3.  Jízdenka přestupní základní  
4.  Jízdenka přestupní zlevněná                                       
5.  Jízdenka na vyhlídkových linkách základní
6. Jízdenka na vyhlídkových linkách zlevněná
Platnost nepřestupních jízdenek je na 1 jízdu. Platnost př č č č

pouze jízdenky přestupní v hodnotě 12 Kč, 25 Kč
smluvních přepravních podmínkách dopravce.  
 
 

Krátkodobé časové jízdné  
1. Jízdenka na 24 hodin                
2. Jízdenka na 7 dní   
Jízdenka na 24 h platí 24 hodin od času označení na neomezený poč č ě č

počet jízd včetně lanových drah a vyhlídkových linek. Jízdenku na 7 dní lze na lanové dráze Di
 
 

Časové jízdné - Karlovarská karta

    Časovou jízdenku je možné zakoupit pouze na Karlovarskou kartu. Nárok na použití zlevně č

ve smluvních přepravních podmínkách dopravce. Manipulač č

nákupu časových jízdenek na Karlovarskou kartu lze nalézt na webu dopravce 
Vary. 
 
 

Přepravné  
1.  Dětský kočárek bez dítěte   
2.  Předměty ve tvaru desky nad rozměry 5x80x100cm
3.  Úzké předměty nad průměr 10 cm a délku 150 cm
4.  Pes      
K úhradě přepravného se používají jednotlivé jízdenky uvedené v 
 
 

Jízdné hrazené prost řednictvím SMS
1. Jízdenka přestupní základní  
2. Jízdenka přestupní zlevněná  
Platnost jízdenek je 60 minut od jejich obdržení, nejdéle do č
duplikátu SMS jízdenky je popsán na webu dopravce 
zastávkách. Zaslání duplikátu je zpoplatněno č č

 
 
 

                                                                           
                                                                                                                 

1. Časová jízdenka základní

2. Časová jízdenka přenosná

3. Časová jízdenka zlevněná pro žáky 6-15 let

4. Časová jízdenka zlevněná pro studenty 15-26 let

5. Časová jízdenka zlevněná pro důchodce do 70 let

6. Časová jízdenka zlevněná pro důchodce nad 70 let

7.
Dárce krve - držitelé stříbrné a
prof. MUDr.Jana Janského

                                                                             

 
ĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V KARLOVÝCH VARECH

S PLATNOSTÍ OD 1.1.2015 

            
              
                                       

ř ěná                                                   
5.  Jízdenka na vyhlídkových linkách základní             

ěná             
řestupních jízdenek je na 1 jízdu. Platnost přestupních jízdenek je  60 minut od času označení na neomezený poč

, 25 Kč a 80 Kč. Nárok na použití zlevněných jednotlivých jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve 

          
        

č čení na neomezený počet jízd, platnost  jízdenky na 7 dní  je 7 dní vč ě č

č č ě lanových drah a vyhlídkových linek. Jízdenku na 7 dní lze na lanové dráze Diana použít na maximálně

Karlovarská karta  

Časovou jízdenku je možné zakoupit pouze na Karlovarskou kartu. Nárok na použití zlevněných časových jízdenek mají kategorie 
řepravních podmínkách dopravce. Manipulační poplatek za vystavení Karlovarské karty  činí 170,-Kč

časových jízdenek na Karlovarskou kartu lze nalézt na webu dopravce www.dpkv.cz nebo v předprodeji jízdenek Zeyerova 19, Karlovy 

            
ř ě ěry 5x80x100cm            

ř ě ů ěr 10 cm a délku 150 cm            
            

ě řepravného se používají jednotlivé jízdenky uvedené v oddílech jednotlivé jízdné a krátkodobé časové jízdné.

řednictvím SMS  
            
            

Platnost jízdenek je 60 minut od jejich obdržení, nejdéle do času platnosti v SMS jízdence uvedeném. Způ
duplikátu SMS jízdenky je popsán na webu dopravce www.dpkv.cz, v předprodeji jízdenek Zeyerova 19, Karlovy Vary a na vybraných 

ěno částkou 5 Kč. 

                                                                           Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.
                                                                                                                         Platí od 1.1.2015  

7 15 30 90

200 Kč 300 Kč 380 Kč 880 Kč

880 Kč 2 250 Kč

Č ěná pro žáky 6-15 let

Č ěná pro studenty 15-26 let 190 Kč 440 Kč

Č ě ůchodce do 70 let 190 Kč 440 Kč

Č ě ůchodce nad 70 let 190 Kč

zlaté medaile

Časová jízdenka dle poč ů

                                     

ĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V KARLOVÝCH VARECH  

18 Kč 
  9 Kč 
25 Kč 
12 Kč 
80 Kč 
25 Kč 

ř ř č čení na neomezený počet jízd.  U řidiče lze zakoupit 
ěných jednotlivých jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované ve 

    80 Kč 
 220 Kč 

č č čet jízd, platnost  jízdenky na 7 dní  je 7 dní včetně vyznačeného dne na neomezený 
ana použít na maximálně 2 jednotlivé jízdy. 

  
Č ě časových jízdenek mají kategorie cestujících vyjmenované 

Kč. Informace o možných způsobech 
ředprodeji jízdenek Zeyerova 19, Karlovy 

18 Kč 
 18 Kč 
 18 Kč 

18 Kč 
časové jízdné. 

 25 Kč 
 12 Kč 

u platnosti v SMS jízdence uvedeném. Způsob objednání SMS jízdenek a 
ředprodeji jízdenek Zeyerova 19, Karlovy Vary a na vybraných 

Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.  

90 190 365

880 Kč 1 700 Kč 3 200 Kč

2 250 Kč 4 215 Kč 7 920 Kč

365 Kč

440 Kč 850 Kč

440 Kč 850 Kč

365 Kč

365 Kč

Časová jízdenka dle počtu dnů


