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Bezpečnejšie a lacnejšie cestovanie s čipovou kartou ARRIVA Liorbus  
  

Ružomberok, 30. augusta 2021 – Cestovanie s čipovou kartou ARRIVA Liorbus poskytuje viacero výhod. Držitelia 

čipových kariet cestujú lacnejšie a bezpečnejšie. Pre rodičov žiakov základných a stredných škôl na Orave a Liptove 

predstavuje tento spôsob úhrady cestovného úsporu až desiatok eur ročne. Čipové karty skrátia čas pri nastupovaní 

do autobusu bez nutnosti manipulácie s hotovosťou. 

Pri cestovaní autobusom s čipovou kartou na Orave a Liptove ušetria nielen deti, ale aj dospelí. Čipová karta prináša 

úsporu, ktorá sa ročne pohybuje v desiatkach eur. S čipovou kartou ARRIVA Liorbus sa majú možnosť výhodne 

prepravovať cestujúci mestskej hromadnej dopravy v Liptovskom Mikuláši a v Dolnom Kubíne i na prímestských 

autobusových linkách na Orave a Liptove. Čipová karta je elektronická peňaženka, s ktorou je kúpa cestovného lístka 

veľmi jednoduchá – na jedno pípnutie. Cestovanie je výhodnejšie, bezpečnejšie, šetrí čas bez nutnosti manipulácie 

s hotovosťou. 

Vybavenie čipovej karty je veľmi jednoduché – po vyplnení žiadosti a jej predložení na zákazníckom centre 

v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Námestove alebo Trstenej bude čipová karta cestujúcemu 

vystavená na počkanie. Žiadosť nájdu záujemcovia na webovej stránke spoločnosti a v každom zákazníckom centre 

ARRIVA Liorbus. 

Zákaznícke centrá sú k dispozícii na nasledovných miestach: 

Zákaznícke centrum/predajné miesto Otváracia doba 

Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica  
Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš  

Po – Ut, Št – Pi: 7:30 – 15:30 
St: 7:30 – 16:30 

Ružomberok, Autobusová stanica  
J. Kačku 1, Likavka 

Po – Ut, Št – Pi: 7:00 – 15:30 
St: 7:00 – 16:30 

Dolný Kubín, Autobusová stanica  
M. R. Štefánika 3128/1, Dolný Kubín 

Po – Pi: 6:00 – 15:30  

Námestovo, Autobusová stanica  
Mláka 4/6, Námestovo 

Po – Pi: 6:00 – 16:00 

Trstená, Autobusová stanica 
Železničiarov č. 1915/7A, Trstená  

Po – Pi: 6:00 – 15:30 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/files/lb/dokumenty/ziadanka_cipova_karta_liorbus.pdf
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Požiadať o vydanie čipovej karty je možné aj z pohodlia domova online cez e-shop. Cestujúci si svoju kartu vie zároveň 

online spravovať, doplniť kredit, kontrolovať zostatok, dopravné transakcie a informácie o účte. 

 

Spoločnosť ARRIVA Liorbus prináša cestujúcim aj možnosť aktivácie virtuálnej dopravnej karty v mobilnom telefóne ako 

plnohodnotnej náhrady plastovej dopravnej čipovej karty. Virtuálna aj plastová dopravná čipová karta poskytujú 

rovnaké funkcie – je možné nimi zaplatiť cestovné, kúpiť si predplatný časový lístok alebo si dobiť kredit v e-shope,  

prípadne v autobuse po priložení mobilu k čítačke kariet či v zákazníckom centre spoločnosti ARRIVA Liorbus.  

Virtuálna dopravná čipová karta je určená pre držiteľov smartfónov s operačným systémom Android vo verzii 5.1 

a novšej, s podporou technológie NFC. K používaniu je potrebné mať stiahnuté aplikácie Ubian a Google Pay. 

Aktivovanú virtuálnu dopravnú čipovú kartu môžu používať držitelia čipovej karty vydanej spoločnosťou ARRIVA 

Liorbus. Ak sa cestujúci rozhodne používať len virtuálnu kartu, môže si preniesť kredit alebo predplatný lístok na novú 

virtuálnu kartu. Po prenose obsahu karty bude plastová dopravná karta zablokovaná.  

Pri úhrade cestovného virtuálnou dopravnou kartou nemusí mať cestujúci pripojenie na internet, stačí zapnuté NFC. 

Použitie je jednoduché, po priložení mobilu k čítačke kariet približne o 2 sekundy zaznie zvukový signál, ako pri platbe 

plastovou dopravnou kartou, a palubný počítač vydá cestovný lístok.  

Viac informácií o čipových kartách, ale aj 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.  

Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online, a to po prihlásení sa na odber noviniek cez formulár 

na internetovej stránke NEWSLETTER - ARRIVA na Slovensku. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak môžu dostávať 

aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách 

spoločností ARRIVA na Slovensku. 

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 predajné 

miesta špeciálnymi dezinfekčnými prístrojmi, ktoré sú na sanitáciu bežne používané v nemocniciach.  

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. O povinnosti nosiť rúško sú cestujúci informovaní prostredníctvom plagátov 

priamo v autobusoch a na kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sa zameriavajú aj revízori. 

 

 

https://www.ubian.sk/kupit-kartu
https://arriva.sk/liorbus/cipova-karta/
https://arriva.sk/liorbus/kontakty/
https://arriva.sk/liorbus
mailto:informacie@arriva.sk
https://arriva.sk/newsletter/
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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 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 
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      Petra Helecz 
0903 320 362           0918 864 966 
arriva@arthurmedia.sk     press@arriva.sk 
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