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Droższe bilety jednorazowe
bilet na 1 miasto lub ważny przez 20•	  min.: 
3,4 zł (dotychczas 3,2 zł)

bilet na dwa miasta lub ważny przez •	
40 min.: 4 zł (dotychczas 3,8 zł)

bilet na całą sieć lub ważny przez 90•	  min.: 
5 zł (dotychczas 4,8 zł) 

Bilet dzienny, dobowy i grupowy
Nowością jest bilet dzienny w cenie •	
10 zł, który jest ważny od momentu 
skasowania do północy danego dnia.

Nadal obowiązuje bilet dobowy, ważny przez •	
24 godziny od momentu skasowania.

Bilet grupowy dla maksymalnie 5 osób kosztuje •	
10 zł i jest ważny przez 90 minut. dostępny 
jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Bilety wieloprzejazdowe,  
ważne przez 180 dni:

bilet na 20 przejazdów – •	 55 zł

bilet na 40 przejazdów – •	 100 zł

bilet na 80 przejazdów – •	 180 zł

Od 1 marca obowiązuje nowa taryfa w ko-
munikacji zbiorowej Zarządu Transportu 
Metropolitalnego, który z powodzeniem za-
kończył testy systemu informatycznego.

Przypomnijmy, iż nowa taryfa oznacza m.in. 
obniżkę cen w taryfie odległościowej, uprosz-
czenie nazw biletów oraz wprowadzenie bi-

letów wieloprzejazdowych. Nowość stanowi 
również rozwiązanie umożliwiające m.in. 
grupowe przejazdy.
– Nowy cennik to propozycja przede wszyst-
kim bardziej elastyczna i uproszczona. Szcze-
gólnie zachęcamy do zapoznania się z taryfą 
odległościową, w której ceny zostały znacząco 
obniżone – informuje rzecznik prasowy zTm 

michał wawrzaszek. – drożeją jedynie bilety 
jednorazowe papierowe. Chcemy przekony-
wać podróżnych do tańszych i bardziej eko-
logicznych rozwiązań elektronicznych.
Papierowe bilety jednorazowe, zakupione 
przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą 
ważności. Bilety te będzie można wykorzystać 
na dotychczasowych zasadach do 14 marca. 

Po tym dniu również będą uprawniać do prze-
jazdów, jednakże trzeba będzie każdorazo-
wo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające 
o nominale 10 groszy – tak, aby cena biletów 
wcześniej zakupionych i uzupełniających była 
zgodna z obowiązującą taryfą.
więcej informacji na stronie: 

www.metropoliaztm.pl.

nowe bilety, nowe taryfy Ztm
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