Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Személyszállítási Üzletszabályzatának
7. számú módosítása

A Személyszállítási Üzletszabályzat 2015. február 1-jétől az alábbiak szerint módosul:
I. Az Üzletszabályzat „V. Menetjegyekkel és utazásra jogosító okmányokkal kapcsolatos
részletes szabályok” harmadik bekezdése az alábbiak szerint változik:
„Éjszakai járat napi-, háromnapos- és hétnapos jeggyel, összvonalas típusú bérletekkel,
valamint az autóbuszvezetőnél váltott gépkocsivezetői menetjeggyel vehető igénybe. Az
éjszakai járatot pénteken 23.30 és hétfő 4.30 óra között a női utasok TÜKE Kártyával
ingyenesen is igénybe vehetik. A TÜKE Kártya személyazonosításra alkalmas fényképes
igazolvánnyal együtt érvényes. Éjszakai járatok: a mindenkori menetrendben éjszakai
járatként meghirdetett vonalakon 23.30 és 4.30 között közlekedő járatok.”
II. Az Üzletszabályzat „V.1. Tüke Busz Zrt. járatain használt jegyek, bérletek” pontja az
alábbiakkal egészül ki:

„10 darabos gyűjtőjegy: A gyűjtőjegy 10 db jegyet tartalmaz. Csak tömbben árusítható. Az
ív szétbontható, a jegyek a borító tőszelvény nélkül is érvényesek. A kezelt jegyet az adott
utazás végéig meg kell őrizni, és ellenőrzéskor fel kell mutatni, kérésre át kell adni az
ellenőrnek. A gyűjtőjegy nem váltható vissza. Felhasználási szabályai megegyeznek a
menetjegyével.”
III. Az Üzletszabályzat „3. sz. Melléklet: Díjszabási tájékoztató” az alábbiak szerint
változik:
JEGYEK
elővételi menetjegy
gépkocsivezetői-menetjegy

ellenőri menetjegy
10 darabos gyűjtőjegy
napijegy
3 napos jegy
7 napos jegy
elektronikus jegy 30 percre
elektronikus jegy 120 percre

ÁFA PÓTDÍJAK
nélkül (amelyek a viteldíjon felül fizetendők)
236 Ft
315 Ft érvényes jegy (késői jegykezelés), illetve
bérlet nélküli utazás; kutyaszállítás érvényes
menetjegy nélkül:
315 Ft ▪helyszíni pótdíjfizetés
10 000
Ft
15 000
2 205 Ft ▪7 napon belüli befizetés
Ft
827 Ft ▪7 napon túli, de 30 napon belüli
20 000
2 126 Ft befizetés esetén
Ft
2 496 Ft ▪30 napon túli befizetés esetén
30 000
Ft
236 Ft
551 Ft Kézipoggyásznak* nem minősülő tárgy

tanintézeti osztályjegy

BÉRLETEK
Összvonalas
havi bérlet
elektronikus havi bérlet
30 napos bérlet
első, illetve második félhavi bérlet
negyedéves bérlet
kisgyermekes bérlet
polgárőr bérlet

Tanuló/Nyugdíjas
havi bérlet
elektronikus havi bérlet
negyedéves bérlet

Egyéb díjak
▪bérletigazolvány
▪kezelési díj bérlet, napijegy,
3 napos jegy, 7 napos jegy
visszaváltására, megrongálódott
bérletszelvény cseréjekor
▪kutya szállítása

Pécs, 2014. december 31.
Tüke Busz Zrt.

2 300 Ft szállítása,
illetve a jármű beszennyezése esetén:
▪helyszíni pótdíjfizetés
10 000
Ft
▪7 napon belüli befizetés
15 000
Ft
▪7 napon túli, de 30 napon
belüli befizetés esetén
20 000
Ft
5 276 Ft ▪30 napon túli befizetés esetén
30 000
Ft
5 276 Ft ▪Jármű beszennyezése esetén: pótdíjon felül a
jármű takarítási és fertőtlenítési díja.
5 276 Ft *(Kézipoggyász: utasonként max. 2 db,
3 543 Ft legfeljebb 40 x 50 x 80 cm-es, vagy
15 094 Ft 20 x 20 x 200 cm-es tárgy)
2 598 Ft
2 598 Ft Hamisított jegy, bérlet, utazási igazolvány
használata, illetve jogtalanul igénybe vett
kedvezmény esetén:
▪helyszíni pótdíjfizetés
20 000
Ft
2 598 Ft ▪7 napon belüli befizetés
25 000
Ft
2 598 Ft ▪7 napon túli, de 30 napon belüli
30 000
7 480 Ft befizetés esetén
Ft
▪30 napon túli befizetés esetén
50 000
Ft
100 Ft Érvényes bérlet utólagos bemutatása, illetve
a bérlet-igazolvány (diákigazolvány)
számának hiánya esetén:*
100 Ft
1 000 Ft
1db ▪7 napon belüli pótdíjfizetés
2 000 Ft
menetjegy ▪7 napon túli pótdíjfizetés
*(A pótdíj csak az Ügyfélszolgálati Irodában
fizethető be.)

