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Nová čipová karta ARRIVA NITRA sa bude dať využívať u viacerých dopravcov, požiadať 

o jej vydanie je možné za zvýhodnených podmienok do konca februára 

 

Nitra, 11. februára 2022 – Spoločnosť ARRIVA NITRA zavádza novú čipovú kartu, ktorú budú môcť cestujúci 

využívať aj na linkách ďalších dopravcov zapojených do slovenského dopravného pasu. Staré čipové karty 

stratia platnosť 1. 3. 2022. Cestujúci majú možnosť vybaviť si modernejšie karty za zvýhodnených 

podmienok do konca februára.  

 

Nové čipové karty sú bezpečnejšie, odolnejšie voči zneužitiu a dajú sa objednať aj prostredníctvom e-shopu. 

Jednoduchšou sa stáva aj správa nových kariet. Cestujúci si môže z pohodlia domova cez internet dobiť kredit, 

skontrolovať zostatok a dopravné transakcie či predĺžiť platnosť karty. Zmena zároveň prinesie cestujúcim so 

smartfónom s operačným systémom Android  možnosť úhrady cestovného aj prostredníctvom virtuálnej dopravnej 

karty v aplikácii Ubian uloženej v ich mobilnom telefóne. 

„Vďaka novej karte môžeme ponúknuť našim cestujúcim ďalšie moderné služby. Pozývame ich, aby si o novú kartu 

požiadali v predstihu počas mesiaca február za výhodných podmienok. Od 1. marca už totiž nebude možná platba 

pôvodnou starou kartou. Cestujúcich o tom budeme informovať aj označením na vstupných dverách autobusov,“ 

povedal Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA NITRA. 

O nový typ čipovej karty môžu cestujúci požiadať v zákazníckych centrách spoločnosti ARRIVA v Nitre, Topoľčanoch, 

Zlatých Moravciach a Vrábľoch. Do konca februára je zvýhodnený poplatok za vydanie klasickej plastovej dopravnej 

čipovej karty platnej 5 rokov len 3 €, od marca však začne platiť štandardná cena 4 €.  

Ešte výhodnejšia je cena v e-shope, kde si cestujúci môžu objednať kartu len za 1 € vrátane poštovného (namiesto 4 € 

+ poštovné). Po prihlásení sa na stránke, registrácii, vyplnení žiadosti o vydanie novej karty a doložení požadovaných 

dokladov, bude cestujúcemu po vyhotovení čipová karta zaslaná na zadanú adresu. 

Prechod na nový systém prináša aj ďalšiu novinku, ktorou je virtuálna dopravná karta v aplikácii Ubian. Tú si môžu 

cestujúci uložiť do svojho mobilného telefónu a používať ju pri platení rovnakým spôsobom, ako plastovú kartu s čipom. 

Tlačová správa 

https://www.ubian.sk/kupit-kartu
https://www.ubian.sk/kupit-kartu
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Výhodou virtuálnej karty je neobmedzená platnosť, jej využívanie je ročne spoplatnené sumou 3 €. O vydanie virtuálnej 

dopravnej karty je možné požiadať priamo v aplikácii. Do konca februára je registrácia bezplatná, od marca 2022 zaplatí 

cestujúci za vydanie virtuálnej karty 4,80 €.   

ARRIVA NITRA, ktorá zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu takmer stovkou liniek v okresoch Nitra, Topoľčany 

a Zlaté Moravce, informuje o aktuálnych cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o 

prijatých zmenách a poskytovaných službách prostredníctvom webovej stránky, e-mailu informacie@arriva.sk alebo na 

linke zákazníckej podpory +421 915 733 733, od 8:00 do 20:00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci majú 

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

stránke www.arriva.sk/newsletter. 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. 

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. Od 15. novembra pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, 
prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. 
bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť 
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 
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