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Nejlepší řešení:
Elektronické předplatné
na bankovní kartě nebo klíčence
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Měsíční, čtvrtletní nebo roční jízdenky jsou přiřazeny k nosiči - bankovní kartě nebo klíčence.
Není potřeba vyřizovat papírové průkazky a kupóny. Vše vyřídíte z domu on-line: eshop.
idsjmk.cz. V autobusu nebo vlaku předložíte jen nosič jízdenky. Do 18 let není nutno dokládat
potvrzení o studiu. Studenti středních škol ve věku 18 až 26 let zadají číslo průkazu ISIC nebo
doloží studium na kontaktním centru IDS JMK.
Co je potřeba:
průkazková fotografie v elektronické podobě
občanský průkaz nebo pas (děti pod 15 let nahrají rodný list)
bankovní karta jako nosič jízdenky (může být i zablokovaná pro platby)
pro cesty bez zón 100 + 101 postačuje do 18 let klíčenka IDS JMK.
Koupíte ji za 30 Kč v kontaktních centrech IDS JMK (Brno – podchod pod halou hlavního nádraží,
Břeclav, Vyškov, Boskovice, Znojmo). Připravuje se otevření dalších – Hodonín, Kyjov, Blansko.

jízdenky = eshop.idsjmk.cz
Odkaz na eshop

Vše o elektronickém odbavování

Videonávod

https://eshop.idsjmk.cz

www.idsjmk.cz/a/eoc.html

www.idsjmk.cz/studenti-video

Pozor na cestování s jednorázovými jízdenkami
Studenti 18 až 26 let, kteří chtějí cestovat s jednorázovými
zlevněnými jízdenkami, NEMOHOU NÁROK NA SLEVU
DOKLÁDAT POTVRZENÍM O STUDIU. Při koupi a kontrole
je nutné předložit průkazku IDS JMK s kódem 3 nebo platný
průkaz ISIC nebo žákovský průkaz. Ty vyřídíte po předložení
potvrzení o studiu.
Potvrzení
o studiu

Tiskové chyby vyhrazeny

Papírové předplatní jízdenky
Platí vše, na co jste byli zvyklí. Kompletní sortiment je v prodeji
na vlakových nádražích, omezený sortiment do 4 zón na
autobusových nádražích a poštách. Do 18 let není nutné
potvrzení o studiu. Studenti středních škol 18 až 26 let předloží
platný průkaz ISIC nebo doloží studium potvrzením o studiu a
vyřízením průkazky IDS JMK.

