
Čipová karta ČSAD 
 pro bezhotovostní placení jízdného se slevou 

Šumava 2013 
 

 čipovou kartu pořídíte u řidiče Zelených autobusů za cenu 150,- Kč  

 u každého řidiče lze také vložit na kartu libovolnou částku pro úhrady jízdného 

 při bezhotovostní platbě čipovou kartou ČSAD sleva 5% z ceny jízdného i dovozného na všech 
spojích ČSAD autobusy Plzeň a.s. nejen po Šumavě, ale v celém kraji včetně dálkových linek 

 úhrada z čipové karty není vázána na držitele karty; může jí využívat více lidí (i současně); 
vklad na kartě není časově omezen; zůstatek lze vyplatit zpět pouze při vrácení karty  

 po ukončení návštěvy Šumavy si lze kartu ponechat pro další zvýhodněné cestovaní spoji 
ČSAD autobusy Plzeň a.s nebo nepoškozenou a funkční vrátit u řidiče Zelených autobusů 
2013 (linka 440840 nebo 433710), kdy dostane zpět cenu karty a zůstatek vkladu  

 kartu nelze využít na lince č. 370843 Nová Pec-Nová Pec,Jelení Vrchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulace s kartou 

 Nabití elektronické peněženky: u kteréhokoliv řidiče nebo v pokladnách Plzeň,CAN si lze 
předplatit kredit v elektronické peněžence ve Vámi zvolené výši (tzv. nabít kartu), kredit bude 
zaznamenán na kartě, o čemž se můžete přesvědčit následným zakoupením jízdenky.  

 Zakoupení jízdenky: po přiložení čipové karty ke čtecímu zařízení elektronické pokladny 
(odbavovacího strojku) autobusu je platba realizována, výše jízdného (snížená o 5% slevu) je 
odečtena z kreditu. Na jízdence, kterou vždy cestující obdrží, je uveden i zůstatek kreditu 
(vkladu) na kartě.  

Vrácení karty 

 Kartou pořízenou u řidiče Zelených autobusů v období 29. 6. až 31. 8. 2013 lze, v případě její 
funkčnosti (tj. nedošlo k jejímu mechanickému či jinému poškození), v tomto období rovněž 
vrátit, a to opět u libovolného řidiče Zelených autobusů 2013, tj. u řidiče linky č. 440840 
Plzeň-Klatovy-Železná Ruda-Srní-Kvilda či u řidiče linky č. 433710 Horská Kvilda-Kvilda-
Kvilda,Bučina 

 Cestující dostane zpět cenu karty a aktuální zůstatek vkladu v elektronické peněžence 

 

Více informací na www.csadplzen.cz/sumava 


