Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji se vyplatí. Konečně
existuje sleva i pro dospělé cestující.
Cestující v Plzeňském kraji mohou využívat mnoha zvýhodnění v rámci přepravy autobusy, vlaky či
plzeňskou MHD. Pro běžné občany, kteří ale už nestudují, jsou zdraví a do důchodu mají ještě
daleko, většinou žádné slevy nikdo nenabízí.
Aby se ještě více podpořilo cestování veřejnou dopravou, nabízí POVED (Plzeňský organizátor
veřejné dopravy) akční předplatné, které je určené dospělým cestujícím, kteří jinak nemají nárok na
žádnou slevu. Ušetřit lze ve vnějších zónách, a to až 20 % z ceny. Akční předplatné se vyplatí i v
případě, že cestující nejezdí každý den.
„Cestující ušetří v rámci jedné zóny při předplatném na 30 dní 60 Kč. Například pokud cestující jezdí
z Kladrub do Stříbra a koupí si předplatné pro zónu 123 nejpozději tři dny před začátkem jeho
platnosti, zaplatí na 30 dní 280 Kč místo 340 Kč.“ uvádí Martin Fencl, dopravní a marketingový
specialista z POVED.
Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeňském kraji, ve všech zónách IDPK (Integrované
dopravy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Neplatí ale přímo v Plzni. Cestující pro jízdu
do Plzně mohou využít zlevněného předplatného pro vnější zónu, v samotné Plzni pak ale už zaplatí
běžnou cenu.
V praxi to znamená, že pokud bude chtít cestující cestovat v Plzeňském kraji, a to včetně Plzně,
např. 3 týdny na předplatné, aby si nemusel nikde kupovat žádné jednotlivé jízdenky, tak si zakoupí
akční předplatné na dané 3 týdny, tedy např. od 1. 9. do 21. 9. 2020 a k tomu si dokoupí běžné
předplatné na jízdy po Plzni. Cestující pak může dané tři týdny cestovat pouze na jednu jízdenku
(kartu) a navíc ušetří. Vše lze jednoduše naklikat v e-shopu nebo za pomoci odborníka nakoupit v
prodejních místech Plzeňské karty.
Cestovat za zlevněné jízdné lze jeden den nebo i celý rok. Akční předplatné je vždy svázané s
Plzeňskou kartou a je nutné mít ho dobité vždy alespoň tři dny před požadovaným termínem. Je
možné ho zakoupit online přes e-shop Plzeňské karty, na prodejních místech Plzeňské karty nebo
v bankomatech České spořitelny.
https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/

