krok 2

Nákup roční elektronické
jízdenky

Seznam předprodejních míst pro nabíjení
ročních elektronických jízdenek:
Místo

Adresa / Popis místa

Otevírací doba

Roztyly

Stanice metra linky C

po – pá 6.00 – 20.00
so 7.00 – 14.00

Letňany

Stanice metra linky C

po – pá 6.00 – 12.45
13.15 – 20.00
Přestávka:
17.00 – 17.30

CD*

Centrální dispečink DP,
Na Bojišti 5, Praha 2

po – pá 6.00 – 20.00
so 7.00 – 14.00

Infocentrum
Muzeum

Stanice metra linek
AaC

po – ne i svátky
7.00 – 21.00

Infocentrum
Můstek

Stanice metra linky B

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

Infocentrum
Anděl

Stanice metra linky B
– výstup Anděl

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

Infocentrum
Nádraží
Holešovice

Stanice metra linky C
– jižní vestibul
u terminálu autobusů,
v blízkosti Mc Donald’s

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

MHMP

V budově Magistrátu
hlavního města Prahy,
Jungmannova 35
(Škodův palác)

po – pá 7.00 – 18.00

1. Máte vydánu opencard.

2. Z
 ajděte do některého předprodejního
místa (viz seznam předprodejních míst
pro nabíjení ročních elektronických
jízdenek) a nabijte si roční
elektronickou jízdenku.

3. Od této chvíle můžete jezdit
bez problémů.

* 12. 9. 2008 – 21. 9. 2008 mimo provoz

vysočanská

infolinka opencard

224 224 224

opencard.praha.eu

Roční jízdenka na rok 2009
nyní elektronicky
na opencard s bonusem!

Ušetřte 475 Kč!

opencard

sázíme na stejnou kartu

Jak získat bonus 475 Kč?
• D
 ojděte si se svou opencard
nahrát vaši roční elektronickou
jízdenku na rok 2009* do některého
předprodejního místa (viz seznam
předprodejních míst pro nabíjení
ročních elektronických jízdenek),
a to do 30. září 2008.
* Na rok 2009 již nebudou vydávány klasické roční
papírové jízdenky.

		

Dopravní podnik hlavního
města Prahy držitelům
opencard nabízí:
• volný vstup do Muzea MHD
v sobotu dne 6. září 2008
a zdarma jízdu lanovkou v ZOO.

Jak získat elektronické jízdné?
Stačí dva jednoduché kroky:

krok 1

Požádejte o vydání
opencard co nejdříve!
1. Opencard získáte do 31. prosince 2008
 zdarma.
2.Na jednom z kontaktních míst
(viz seznam kontaktních míst pro
podání žádosti o opencard) si požádejte
o vydání opencard.

Při podání žádosti předložíte:
• občanský průkaz nebo jiný doklad
totožnosti ke kontrole osobních údajů
(např. cestovní pas)
• vyplněný formulář Žádosti o vydání karty**
•p
 růkazovou fotografii
o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm
•p
 odepsaný souhlas s uchováním
a zpracováním osobních údajů.**
** Všechny potřebné formuláře
si můžete stáhnout
na opencard.praha.eu.
Formuláře musí být předloženy
ve dvou kopiích.

vysočanská

3. Opencard vám bude zaslána
doporučeně poštou na vámi uvedenou
kontaktní adresu.

Seznam kontaktních míst
pro podání žádosti o opencard:
Místo

Adresa / Popis místa

Otevírací doba

Roztyly

Stanice metra linky C

po – pá 6.00 – 20.00
so 7.00 – 14.00

Letňany

Stanice metra linky C

po – pá 6.00 – 12.45
13.15 – 20.00
Přestávka:
17.00 – 17.30

CD*

Centrální dispečink DP,
Na Bojišti 5, Praha 2

po – pá 6.00 – 20.00
so 7.00 – 14.00

Infocentrum
Muzeum

Stanice metra linek A a C

po – ne i svátky
7.00 – 21.00

Infocentrum
Můstek

Stanice metra linky B

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

Infocentrum
Anděl

Stanice metra linky B
– výstup Anděl

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

Infocentrum
Nádraží Holešovice

Stanice metra linky C
– jižní vestibul u terminálu
autobusů, v blízkosti
Mc Donald’s

po – pá 7.00 – 21.00
so 9.30 – 17.00

MHMP

V budově Magistrátu
hlavního města Prahy,
Jungmannova 35
(Škodův palác)

po – pá 7.00 – 18.00

Zákaznické centrum v paláci Adria

Jungmannova 31, Praha 1

po – čt 9.00 – 18.00
pá 9.00 – 12.00

* 12. 9. 2008 – 21. 9. 2008 mimo provoz

Počet kontaktních míst bude postupně
rozšiřován, jejich aktuální seznam
naleznete na opencard.praha.eu.
S dotazy se také můžete obracet
v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin
na Infolinku 224 224 224.

