Tlačová správa

Výhodnejšie cestovanie mestskou autobusovou dopravou v Liptovskom
Mikuláši s predplatnými cestovnými lístkami
Ružomberok, 28. januára 2021 – Cestujúci mestskou autobusovou dopravou v Liptovskom Mikuláši
budú od 1. februára cestovať výhodnejšie. Novinkou je možnosť zakúpenia si predplatných
cestovných lístkov z dopravnej čipovej karty na päť, štrnásť alebo tridsať dní. Cestujúci tak môžu
ušetriť na cestovnom až desiatky eur ročne. Predplatné lístky skrátia čas pri nastupovaní do autobusu
a zároveň predstavujú bezpečnejší bezhotovostný spôsob úhrady cestovného.
„Naším hlavným cieľom je okrem cenového zvýhodnenia pre pravidelných cestujúcich aj získanie nových
užívateľov mestskej hromadnej dopravy. Verím, že novým vozidlovým parkom, ale aj zvýhodnenými cenami
prilákame do autobusov viac ľudí. Odľahčíme tak vyťažené komunikácie osobnou automobilovou dopravou
a zároveň prispejeme k zlepšeniu životného prostredia. Dĺžka platnosti časových lístkov je nastavená tak, aby
vyhovovala verejnosti, ktorá využíva mestskú autobusovú dopravu počas celého týždňa, ale aj ľuďom, ktorí
cestujú zvyčajne len cez pracovné dni. Neobmedzený počet jázd vychádza v ústrety aj obyvateľom z
mestských častí, ktorí musia prestupovať na inú linku, aby sa dostali do cieľa,“ povedal Ján Blcháč, primátor
mesta Liptovský Mikuláš.
Pri cestovaní mestskou autobusovou dopravou v Liptovskom Mikuláši môžu cestujúci od 1. februára 2021 pri
dennom cestovaní ušetriť na každej jazde. Dospelí cestujúci pri zakúpení predplatného časového lístka
získajú zľavu vo výške 6 až 20 % a deti 6 až 25 %. Lístok je možné zakúpiť na päť, štrnásť alebo tridsať dní,
výhradne z dopravnej čipovej karty. Výhodou je, okrem úspory prostriedkov, neobmedzený počet jázd v čase
platnosti lístka. Zakúpenie predplatného cestovného lístka a zmena časovej platnosti lístka sú cestujúcim
umožnené v zákazníckom centre spoločnosti ARRIVA v Liptovskom Mikuláši alebo elektronicky v e-shope
a aplikácii Ubian, kde si môžu zvoliť druh cestovného lístka. U vodiča autobusu mestskej autobusovej dopravy
je možné obnoviť platnosť už zakúpeného cestovného lístka na nové časové obdobie.
„Vďaka dobrej spolupráci a iniciatíve predstaviteľov mesta v Liptovskom Mikuláši zavádzame od budúceho
mesiaca predplatné cestovné lístky, ktoré si môžu cestujúci uplatniť z dopravnej čipovej karty vydanej
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spoločnosťou ARRIVA Liorbus. Úhrada cestovného z dopravnej čipovej karty, ktorá predstavuje elektronickú
peňaženku, je zároveň bezpečnejšia a ušetrí aj čas bez nutnosti manipulácie s hotovosťou. K zatraktívneniu
verejnej osobnej dopravy popri nových moderných autobusoch a smart technológiách prispeje aj zvýhodnené
cestovné. Cestovanie modernou verejnou dopravou sa tak môže stať novým trendom,“ uviedol Karol Petőcz,
výkonný riaditeľ ARRIVA Liorbus.
Vybavenie čipovej karty je veľmi jednoduché – po vyplnení žiadosti a jej predložení na zákazníckom centre je
karta vystavená na počkanie. Žiadosť nájdu záujemcovia na webovej stránke spoločnosti, ale aj v
zákazníckom centre ARRIVA Liorbus.
Viac informácií o čipových kartách, cestovných poriadkoch a službách spoločnosti ARRIVA Liorbus získajú
zákazníci na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke Zákazníckej
podpory +421 915 733 733 od pondelka do nedele, a to aj počas sviatkov, v čase od 8:00 do 20:00.
Naše predajné miesta sú vám k dispozícii počas otváracích hodín:
Zákaznícke centrum

Liptovský Mikuláš, autobusová stanica, Štefánikova 2

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok

7:30 – 15:30

Streda

7:30 – 16:30

V autobusoch spoločností ARRIVA stále platia preventívne opatrenia, ktoré prijali všetky spoločnosti ARRIVA
na Slovensku. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich i vodičov sú naďalej pravidelne dezinfikované autobusy
a zákaznícke centrá.
Cestujúci majú povinnosť nastupovať vždy s rúškom, resp. inou ochranou tváre. Prispejú tak nielen k svojej
ochrane, ale aj k ochrane svojho okolia a blízkych.
Poďakovanie za dodržiavanie opatrení patrí všetkým cestujúcim, ako aj kolegom, ktorí zabezpečujú bezpečnú
dopravu cestujúcich do práce.
ARRIVA na Slovensku a vo svete
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej
republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a
komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na
Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a
centrála.
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53 000 ľudí a ročne prepravuje 2
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.
Kontakty pre médiá:
Peter Húska
0903 320 362
arriva@arthurmedia.sk

Petra Helecz
0918 864 966
press@arriva.sk
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