TARIFA

služby ANTIK Virtuálne cestovné lístky - vCL

(virtuálne jednorazové cestovné lístky – vJCL a virtuálne predplatené cestovné lístky časové –
vPCL)

A. Dopravcom v zmysle zmluvy o poskytovaní služby ANTIK Virtuálne cestovné lístky sa rozumejú
dopravcovia:
a/ Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, IČO: 31 701 914, so sídlom Bardejovská 3,
043 29 Košice

B. Základné pojmy:
Zákaznícka mobilná aplikácia
Je pripravená pre operačné systémy Android a iOS a jej základnými funkcionalitami je nákup virtuálneho
cestovného lístka, jeho označenie a prehľad zakúpených virtuálnych cestovných lístkov. Aplikácia zobrazuje
aktuálne zakúpené cestovné lístky, prehľad doterajších nákupov virtuálnych cestovných lístkov.
QR kódy na vozidlách
Každé vozidlo dopravcu je vybavené QR kódmi (dvojrozmerný čiarový kód), ktoré sú určené pre komfortný a
rýchly nákup a označenie virtuálnych cestovných lístkov. Tieto QR kódy sú umiestnené na dopravnom
prostriedku prepravcu pri vstupných dverách a každý QR kód je priradený pre konkrétny dopravný
prostriedok.
Virtuálne cestovné lístky – ďalej vCL
a) Virtuálne jednorazové cestovné lístky – ďalej vJCL, zakúpené prostredníctvom mobilnej aplikácie sú
prestupné, majú časovú platnosť a platia len v spojoch Dopravného podniku mesta Košice, a.s. Aplikácia
umožňuje zakúpenie vJCL s platnosťou až do 24 hodín. Ide o multifunkčnú platformu pre nákup vJCL, kde však
nie je možné zakúpiť si cestovný lístok s odloženou platnosťou. vJCL sú k dispozícii (platné) po úspešnom
vykonaní platby a uplynutí stanoveného časového intervalu. Medzi vykonaním platby a začiatkom platnosti
vJCL je stanovený časový limit približne 90 sekúnd. Cestujúci smie nastúpiť do vozidla až po začatí platnosti
vJCL. Pri kontrole je potrebné sa preukázať zobrazením detailu platného vJCL, ktorý obsahuje dynamické
ochranné prvky brániace prípadnému zneužitiu. Pri nedodržaní uvedených podmienok, alebo cestovaním v
čase pred, medzi vykonaním platby a začiatkom platnosti vJCL, či po uplynutí platnosti vJCL bude cestujúci
považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka. V rámci platnosti: 30 minút (základný, zľavnený),
60 minút (základný, zľavnený), 24 hodín (základný, zľavnený), 60 minút (batožina, bicykel, zviera) a 60 minút
(rodinný, len počas voľných dní).
b) Virtuálne predplatené cestovné lístky (časové) – ďalej vPCL na 7, 30, 90, 180 a 365 dní. Platí bez
obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov, na
uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. vPCL so zľavou je
možné zakúpiť len na obdobie, počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. vPCL sú k dispozícii (platné)
po úspešnom vykonaní platby a uplynutí stanoveného časového intervalu. Medzi vykonaním platby
a začiatkom platnosti cestovného lístka je stanovený časový limit približne 90 sekúnd.
Virtuálne cestovné lístky - predplatené cestovné lístky (časové) vPCL sú neprenosné! Po uplynutí doby, na
ktorú bol virtuálny cestovný lístok aktivovaný stráca svoju platnosť.
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Zakúpenie a označenie cestovného lístku
Moment zakúpenia vCL je podľa rozhodnutia zákazníka buď moment (1) naskenovania QR kódu na
dopravnom prostriedku, ktorému predchádza voľba druhu cestovného lístku zákazníkom alebo moment (2)
zakliknutia zakúpenia zvoleného vCL v aplikácii.
Za označený sa vCL považuje v prvom prípade momentom jeho zakúpenia, v druhom prípade uplynutím 90
sekúnd od zakúpenia.
Platný virtuálny cestovný lístok
Platným cestovným lístkom sa rozumie vCL, ktorý bol zakúpený a označený a to po dobu jeho určenej časovej
platnosti plynúcej od označenia.
Proces kontroly cestovných lístkov dopravcom
Pri kontrole zakúpenia vCL a jeho označenia, cestujúci predkladá oprávnenému pracovníkovi prepravcu QR
kód virtuálneho cestovného lístka z mobilnej aplikácie cestujúceho. Po naskenovaní QR kódu virtuálneho
lístka cestujúceho do zariadenia osoby poverenej dopravcom vykonaním prepravnej kontroly, zariadenie
revízora vizuálne a akusticky oznámi, či je daný lístok platný alebo neplatný, či je riadne označený a čas, kedy
vyprší platnosť cestovného lístku.
Kmeňový list zasielaný elektronicky – Kle
KLe je adresný, vydaný na meno, s fotografiou a je neprenosný, slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú
prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL.
Manipulačný poplatok je stanovený za výdaj kmeňového listu - KLe, za prepersonifikovanie BČK,
za uskutočnenú opravu v údajoch BČK a za vystavenie prehľadu o karte.
C. Poskytovanie služby predajom vCL dopravcu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
1. Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na poskytovanie služby vCL dopravcu Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť:
a/ Virtuálne cestovné lístky Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť, zakúpené
prostredníctvom mobilnej aplikácie sú prestupné, majú časovú platnosť a platia len v spojoch Dopravného
podniku mesta Košice, a. s.; sú neprenosné.
b/ Aplikácia neumožňuje zakúpenie vCL bez ich označenia (najneskôr do 90 sekúnd od zakúpenia).
c/ Cestujúci smie nastúpiť do vozidla iba so zakúpeným a označeným vCL, tj. až po začatí platnosti vCL.
d/ Pri kontrole je potrebné sa preukázať zobrazením detailu platného cestovného lístka, ktorý obsahuje
dynamické ochranné prvky brániace prípadnému zneužitiu. Pri nedodržaní uvedených podmienok bude
cestujúci považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka.
e/ V aplikácii je možné mať v jednom momente zakúpených a aktívnych maximálne 40 vCL.
f/ vPCL – je možné si zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie schválenej dopravcom, najskôr 30 dní
pred požadovaným dňom platnosti.
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2/ Druhy a ceny vCL (vrátane DPH) Dopravného podniku mesta Košice, akciová spoločnosť:

2.1

Virtuálny jednorazový cestovný lístok - vJCL:

ZÁKLADNÝ PRESTUPNÝ CL

30 minútový

0,79 Eur

ZĽAVNENÝ PRESTUPNÝ CL

30 minútový

0,39 Eur

ZÁKLADNÝ PRESTUPNÝ CL

60 minútový

0,89 Eur

ZĽAVNENÝ PRESTUPNÝ CL

60 minútový

0,44 Eur

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

24 hodinový

3,00 Eurá

ZĽAVNENÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

24 hodinový

1,50 Eur

RODINNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

60 minútový

1,00 Eur

CESTOVNÝ LÍSTOK ZA PREPRAVENÚ BATOŽINU, BICYKEL ALEBO ZVIERA

2.2

0,90 Eur

Virtuálny predplatený cestovný lístok - vPCL:

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

7 dňový

11,00 Eur

ZĽAVNENÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

7 dňový

5,50 Eur

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

30 dňový

25,00 Eur

ZĽAVNENÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

30 dňový

10,00 Eur

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

90 dňový

68,00 Eur

ZĽAVNENÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

90 dňový

26,50 Eur

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

180 dňový

126,00 Eur

ZÁKLADNÝ ČASOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK

365 dňový

199,00 Eur

MANIPULAČNÝ POPLATOK

1,00 Eur
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