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Mladoboleslavsko se zařadí do PlD, čipovékarty budou nefunkční

u. l

Po dlouhých Přípravách se druhou prosincovou neděli rozjedou naše autobusy na
Mladoboleslavsku v systému Pražskéintegrované dopravy. Nově se díky integraci
objeví třeba na lince z hlavního města do Liberce nebo Jičína.Kvůli reorganizaci se
o naoPak roz|ouČÍpo dlouhých desetiletích s řadou měst, obcí a vesniček v části území
od Benátek nad Jizerou k Brandýsu nad Labem nebo Mšenu.

kromě nov,ých linek a jízdních řádů jsou pro cestujícíod neděte 12. prosince
i jiné způsoby odbavení a jízdenky. k dispozici budou nejen ty pro
jednotlivou jízdu, ale i časové,třeba na měsíc a dalšíobdobí. Kompletní podrobnosti k
jízdnímřádům a odbavení naleznete na webových stránkách plD www.pj_dca
zavolat můžetetaké na infolinku PlD 234 7o4 560. V našich autobusech a v
informaČnímcentru na autobusovém nádražív Mladé Boleslavi jsou k dispozici
vYtiŠtěnébroŽury s jízdnímiřády a dalšímiinformacemi k novému systému. Stáhnout
si ji zájemci mohou také v elektronické podobě z webu w]ťurilld.* nebo z našich
připraveny
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KvŮli jinému zpŮsobu odbavení nebude možnéod neděle 12. prosince zaplatit v
naŠich autobusech na Mladoboleslavsku čipovou kartou Arrivy Střední čechy,

PříPadně dříve vydanými kartami od firmy Transcentrum, od Dopravního podniku
Mladá Boles|av, Bus Line a ČSRO Liberec. Nové odbavovacízařízeníčipovékarty, které
se na Mladoboleslavsku používajípřes 15 let, bohužel nenačte. Jízdenku v rámci ptD

ale zaplatíte v hotovosti, Lítačkounebo platební kartou stejně jednoduše jako v
obchodě pípnutímsi za nákup.

Čipovou kartu Arrivy lze ale i nadáte používat k zaplacení jednotlivých jízdenek v
MHD Mladá Boleslav. Doporučujeme, abyste si na dostuhujícíkarty dobíjeli už jen
takové Částky, které mŮžete do 11. prosince projezdit. Pokud ale částku nevyčerpáte,
nemusíte se obávat, že o peníze přijdete. Kartu můžetepoužítv MHD Mladá Boleslav
nebo si po novém roce požádat o vyplacení peněz na bankovní účet.V případě dalších

dotazů nás kontaktujte na teIefonním čísle326 7to 7tL nebo na e-maiIu

i.nfp.nlh@arriva*_c"z.

{

Kartu PlD LÍtaČkaje možnési vyřídit on-line nebo na přístušných pobočkách, v Mladé
Boleslavi například na autobusovém nádražív pokladně ČD.

V Případě připomínek k jízdním řádům doporučujeme obrátit se na zástupce obcí s
nimiž jsou jízdnířády projednávány. Možnéje oslovit i organizaci lDsk
PPdnely@.idskez, která integraci do systému PlD připravuje. Arriva Střední čechy už
jízdnířády netvoří.
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