Tarif městské hromadné dopravy (MHD) Česká Lípa platný od 01. 09. 2018
Platnost jednotlivé přestupní jízdenky 60 min
Každá jízdenka nahraná na anonymní nebo osobní kartu OPUSCARD se automaticky stává jízdenkou integrovanou pro zónu 2001 Česká Lípa
Osoba od 70 let
Osoba od 18
let do 65 let

Dítě od 6 let do Student od 18
18 let
let do 26 let

Důchodce do
65 let

Osoba od 65
let do 70 let

(jízdné zdarma pouze
prostřednictvím platné
osobní karty
OPUSCARD, která má
nahrané platné roční
jízdné zdarma v MHD
Česká Lípa)

(jízdné zdarma s
průkazkou ZTP
nebo ZTP/P)

0 Kč

Druh dopravy

Platba

Druh jízdenky

neintegrovaná

v hotovosti

jednotlivá přestupní

16 Kč

4 Kč

4 Kč

16 Kč

4 Kč

4 Kč

neintegrovaná

v hotovosti

denní přestupní

40 Kč

10 Kč

10 Kč

40 Kč

10 Kč

10 Kč

integrovaná

anonymní nebo osobní
kartou OPUSCARD

jednotlivá přestupní

10 Kč

2 Kč

2 Kč

10 Kč

2 Kč

integrovaná

anonymní nebo osobní
kartou OPUSCARD

denní přestupní

30 Kč

7 Kč

7 Kč

30 Kč

7 Kč

integrovaná

osobní kartou
OPUSCARD

sedmidenní

80 Kč

20 Kč

20 Kč

40 Kč

20 Kč

integrovaná

osobní kartou
OPUSCARD

třicetidenní

300 Kč

75 Kč

75 Kč

150 Kč

75 Kč

integrovaná

osobní kartou
OPUSCARD

366 denní

1 500 Kč

375 Kč

375 Kč

750 Kč

375 Kč

neintegrovaná

v hotovosti

integrovaná

anonymní nebo osobní
kartou OPUSCARD

zavazadlo, pes
(nepřestupní jízdenka)

zavazadlo, pes
(nepřestupní jízdenka)

(dokud nedosáhne
věku 65 let)

(dokud nedosáhne (dokud nedosáhne (dokud nedosáhne (dokud nedosáhne
věku 18 let)
věku 26 let)
věku 65 let)
věku 70 let)

ZTP a ZTP/P

0 Kč

5 Kč

5 Kč

Přeprava zdarma v autobusech MHD Česká Lípa:
Dítě do 6 let - dokud nedosáhne věku 6 let
Držitel průkazky ZTP
Držitel průkazky ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa
Dětský kočárek s dítětem a jedna doprovodná osoba
Strážník Městské policie Česká Lípa v uniformě
Osoba od 70 let pouze prostřednictvím platné osobní karty OPUSCARD, která obsahuje fotografii a základní identifikační údaje cestujícího a má nahrané platné roční jízdné zdarma v MHD Česká Lípa
Poznámky:
Roční jízdné zdarma v MHD Česká Lípa může osoba od 70 let si nechat nahrát na osobní kartu OPUSCARD v Městském centru OPUSCARD v České Lípě, Tržní 163 s platností na 366 dní.
Přesné podmínky nároku na slevy a jejich prokazování jsou stanoveny platným výměrem ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
Student od 18 let do 26 let při zakoupení sedmidenní, třicetidenní a 366 denní jízdenky MHD Česká Lípa v Městském centru OPUSCARD v České Lípě musí předložit platný žákovský nebo studentský průkaz
a slevu v MHD Česká Lípa může využívat i v době prázdnin.
Student od 18 let do 26 let při zakoupení jízdného u řidiče se musí prokázat platným žákovským nebo studentským průkazem, občan od 65 let průkazem totožnosti, jinak mu nebude sleva poskytnuta.
Dítě od 15 let do 18 let při zakoupení jízdného u řidiče musí prokázat věk průkazem totožnosti nebo žákovským průkazem, jinak mu nebude sleva poskytnuta.
Na linkách MHD se zlevněné (zvláštní) jízdné přiznává pro jízdu z kterékoliv nástupní nebo přestupní zastávky do kterékoliv výstupní nebo přestupní zastávky.

