1 sz. melléklet

BÜK város helyi-járati autóbusz-közlekedésének díjszabása

Bük város helyi-járati közlekedésében alkalmazott viteldíjak:
Menetjegy ára:185Ft
Bérlet ára:
 HAVI: 3.525 FT érvényes a tárgyhó 0,00 órájától a következő hónap 5-én 24,00 óráig.
 FÉLHAVI: 2.325FT érvényes tárgyhó első napjának 0,00 órájától azonos hónap 17-én
24,00 óráig.
 Tanuló/Nyugdíjas: 1.435Ft a havival azonos feltételek.
A menetjegyet csak az autóbuszvezetőnél lehet megvásárolni.
Bérletárusító helyek:
 Bük-gyógyfürdő autóbusz pályaudvar, Tourinfo Iroda
 Bük Petőfi Sándor utca 82., „Telitalálat” LOTTÓZÓ
 Autóbuszvezetők
A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes vonaljegy árával. Kivételt képez a vakvezető, a
rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan.
Pótdíjak:
A megállapított viteldíjon felül:
a) 3.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni az,
- aki csomagként, kézi poggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe,
- ha az utas, vagy az általa szállított kézi poggyász vagy élőállat bepiszkítja a járművet.
b) 5.000.-Ft pótdíjat köteles fizetni, aki
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel-, bérlettel-, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
illetve valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- olyan bérlettel – kivéve az arcképes igazolványhoz nem kötött bérletjegyeket – kísérli meg
az utazást, amelyre az igazolvány száma vagy a bérlet tulajdonosának személyi igazolvány
száma nincs tollal olvashatóan rávezetve,
- kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.
c) 8.000.-Ft késedelmi díjat köteles fizetni

- a díjon, illetőleg az a.)-b.) pontban meghatározott pótdíjon felül, - aki a tartozását 8 napon
belül nem egyenlíti ki.
Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegy ellenőrzésénél felmutatni
nem tudja, 48 órán, illetve 2 munkanapon belül a Bük-gyógyfürdői autóbusz-állomáson (Bük,
fürdőtelep) munkanapokon 7.00 - 14.00 óra között történő bemutatás esetén mentesül a
pótdíj megfizetése alól, de 800.-Ft bemutatási díjat köteles fizetni. Az arcképes igazolványhoz
nem kötött bérletjegyek utólagos bemutatására nincs lehetőség!
Ugyancsak mentesül a pótdíj megfizetése alól, aki az igazolványszám hiányának a pótlását az
előzőekben megjelöltek szerint bemutatja, neki azonban a 800.-Ft-os bemutatási díjon felül a
vonaljegy árát is meg kell fizetni az érvényes díjszabás szerinti összegben.
Bérletárusító helyek nyitva tartása:
1.Tourinfo Iroda
májustól októberig:
Hétfőtől vasárnapig: 9:00-19:00
novembertől áprilisig:
Hétfőtől szombatig: 9:00-17:00
Vasárnap: ZÁRVA
2. "Telitalálat" LOTTÓZÓ
Hétfőtől – Péntekig: 07.30-12.00 13.00-17,00
Szombat: 07.30-12.00 13.00-16.00
Vasárnap: 8.00-14.00

