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Yážena paní starostko.
YáŽený pane starosto. 

- -

Naše spo1ečnost od 1.5.2008 rozšiřuje své služby pro naše zákazníky o možnost
bezhotovostní platbyjednot1ivého jízdného formou čipové karty Connex Praha (peněženka).
Tato čipová karta umožní cestujicímu zaplatit jednotlivé jízdné. Nelze touto kartou platit
časový a pásmový kupon, který se i nadá1e bude kupovat na předprodejních místech DP.
Všechny naše odbavovací strojkyjsoujiŽ lybaveny zaÍizenim pto bezhotovostní platbu na
všech linkách ( 3.. a4..) v rámci PraŽské integrované dopravy a dále na všech našich ostatních
1inkách.
Tento systém je výhodný pro cestující tím, že karta je přenosná (můŽe používat celá rodina) a
dále je výhodná pro pravidelné cestující, kteří si každý den kupují jízdenky ( např. dítě každý
del dojiždí do školy a musí platit hotově zde rodiče dítěti nabijí kartu, kterou bude jejich
dítě platit a odpadne jim starost připravovat každý den hotovost).
Naši čipovou kartu lze zakoupit na Autobusovém nádraži Praha- Roztyly v předprodejní
kanceláŤí SVT AMs Praha (předprodej jízdenek). Dobíjení hotovosti na kartu lze provádět u
kteréhokoliv našeho autobusu, takže stačí dojít na zastávku a u kteréhokoliv našeho autobusu
kartu dobít.
Případné problémy nebo nějaké nesrovnalosti, lysvětlení rádi provedeme u nás v sídle
společnosti konkrétně p. Beníček nebo p. Mandaus. Dále jsme připraveni Vás navštívit a vše
podrobně vysvětlit.
Prosíme Vás, zda by jste tuto informaci pro naše cesfující mohli také zveřejnit u Vás v obcr
nebo ve městě v rrímci Vašich možností.

Děkuj eme za spolupráci.

lng. Eva Kočová v.r.
Jednatelka a ředitelka společnosti
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V Praze dne 16.4.2008
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