Cennik

Za korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gorzowie
Wielkopolskim obowiązujący
od 01 września 2018 r.

RODZAJ BILETU:

CENA ZAKUPU
NORMALNY

Za przejazd w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego ora
Baczyna, Czechów, Chwalęcice, Łagodzin, Wawrów, Zalew w Karninie, Marwice (p
Wieś) oraz na terenie Gminy Deszczno dla posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy D
przez Wójta Gminy Deszczno:
Bilet jednorazowy *

3,00 zł

Bilet dobowy

13,80 zł

Karnet pięcioprzejazdowy *

13,40 zł

Bilet weekendowy

18,00 zł

Bilet siedmiodniowy

28,00 zł

Bilet czternastodniowy

54,00 zł

Bilet miesięczny imienny

92,00 zł

Bilet miesięczny imienny

-

Bilet miesięczny na okaziciala

190,00 zł

Bilet trzymiesięczny

260,00 zł

(dla mieszkańców Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego spełniających
wymagania określone w § 3 ust.1,2 i 3 w
załączniku nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego
nr 319/I/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.)

* Bilet – uprawnia do jednorazowego przejazdu na jednej linii (bez
względu na czas przejazdu) lub uprawnia do realizacji nieograniczonej
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liczby przejazdów w czasie 45 minut, od momentu skasowania.
Poniżej do pobrania szczegółowy cennik opłat za korzystanie z
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim.
Cennik (do pobrania) - obowiązujący do 31.08.2018r.

Cennik (do pobrania) - obowiązujący od 01.09.2018r.

GoPay Sp. z o.o.
jest przedsiębiorstwem zajmującym się wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych,
miast i innych podmiotów związanych z transportem zbiorowym. Główną
działalnością spółki jest rozwój systemów sprzedaży biletów na
przejazdy komunikacją miejską. Udostępniamy dla Państwa Internetowy
system sprzedaży biletów okresowych www.gopay24.pl oraz aplikację
mobilną GoPay.

Czekasz na autobus czy tramwaj i nie masz biletu ?
Z usługa moBILET kupisz elektroniczny bilet
porze, gdziekolwiek jesteś…

przez komórkę, o każdej
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Kupuj bilety komunikacji miejskiej komórką
Bilet w komórce to bardzo wygodne rozwiązanie dla użytkowników
komunikacji miejskiej. Aplikacja SkyCash eliminuje konieczność
noszenia przy sobie gotówki i szukania kiosku.

mPay Płatności Mobilne
Aplikacja dzięki której możesz zakupić elektroniczny bilet komunikacji
miejskiej, zdalnie opłacić postój na parkingu, zapłacić rachunki
skanując kod kreskowy, kupić bilet na mecz i płacić za zakupy w
internecie.
Płatności dokonuje się bezpośrednio w aplikacji mPay. Można wybrać
trzy źródła płatności: przedpłacona portmonetka w aplikacji, podpiętą
kartą płatniczą lub kartą w elektronicznym portfelu kart MasterPass.

3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

