prináša z avu 21 centov z ceny cestovného lístka
na mestskú hromadnú dopravu a z avy pri nákupoch.
Mesto Martin Vám ponúka multifunk nú
mestskú kartu, ktorú využijete ako:
• dopravnú kartu pre mestskú hromadnú
dopravu s 30% až 42% z avou z ceny
cestovného lístka
• dopravnú pe aženku, ktorou môžete
plati cestovné v MHD Martin aj
v prímestskej doprave SAD Žilina, SAD
Prievidza, SAD Tren ín a postupne aj
u iných dopravcov
• z avovú kartu vo viac než 70 komer ných prevádzkach, v oblasti športu
a zábavy v regióne Turca

Kto môže by držite om
Mestskej karty Martin? Aj Vy.

Mestskú kartu za íname vydáva 1. 7. 2012. Zmena
cestovného v MHD a nové ceny platia od 1. 8. 2012

Ako ahko a bezplatne získate Mestskú kartu?
1. Navštívte kontaktné miesta a oboznámte sa s podmienkami používania Mestskej karty.
2. Vypl te žiados o vydanie Mestskej karty. Ak máte dopravnú ipovú kartu, predložte túto
dopravnú kartu.
3. Predložte doklady: preukaz totožnosti, príp. doklady preukazujúce nárok na z avu.

Ako držite Mestskej karty Martin získate:
•
•
•
•

z avy vo výške 21 centov z ceny cestovného lístka v MHD Martin, Vrútky
z avy v 70 komer ných prevádzkach – zoznam je uverejnený na www.multicard.sk
možnos plati cestovné jednou kartou v MHD Martin, Vrútky aj v prímestskej doprave
kartu s vyšším bezpe nostným štandardom

Za používanie Mestskej karty platíte mesa ný poplatok vo výške 0,70 € s DPH (0,20 €). Platba poplatku sa realizuje prostredníctvom mestskej karty v mesa ných intervaloch. Poplatok
bude ú tovaný až od 1. 9. 2012.
Získajte BEZPLATNE Mestskú kartu Martin a využívajte 30% až 42% z avu na dopravu a z avy pri nákupoch v 70 komer ných prevádzkach.
Veríme, že nová Mestská karta Vám prinesie príjemné cestovanie plné výhod. Mestská karta
je vydávaná bezplatne a oplatí sa všetkým, ktorí pravidelne cestujú. Ušetrite v aka Mestskej karte 21 centov na jednom cestovnom lístku.

i

UPOZORNENIE: dopravná karta platí aj na alej. Od 1. 8.2012 sa na dopravnej karte
znižuje z ava na cestovnom na 14% (z ava 10 centov vo i hotovosti). Z ava na Mestskej karte zostáva vo výške 30-42% na cestovnom (z ava 26 centov vo i hotovosti).

Kontaktné miesta:
• kancelárie predpredaja MHD (autobusová stanica)
• pracovisko SAD Žilina, a.s. (prevádzkáre Martin)
• Klientské centrum na MsÚ Martin

Kontaktujte nás:
www.multicard.sk, www.martin.sk/karta
e-mail: info@multicard.sk
Bezplatná infolinka 0800 400 400

