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Drobnost do kapsy, která
vám usnadní Ïivot
Liberec se zafiadil mezi nûkolik málo

dynamick˘ch mûst, která vyuÏívají
v˘hod mûstsk˘ch ãipov˘ch karet. Bez-
kontaktní pamûÈové karty, které je
moÏné získat od dubna 2006, najdou od
druhého pololetí uplatnûní v mûstské
hromadné dopravû. V budoucnu se
z nich stanou tzv. elektronické penûÏen-
ky, jeÏ umoÏní bezhotovostní úhradu
plateb spojen˘ch s pohybem ve mûstû.

Karty budou postupnû vyuÏity i v dal-
‰ích pfiípadech, napfi. pfii placení vstup-
ného v kulturních zafiízeních nebo za
náv‰tûvy sportovních center. Jejich
pfiedností je hlavnû zrychlení a zjedno-
du‰ení odbavení spojené s identi-
fikací drÏitele. Jako první zaãali
karty testovat studenti a Ïáci
nûkolika libereck˘ch ‰kol pfii stra-
vování ve ‰kolních jídelnách a pfii
vstupu do ‰kol.

Liberecká mûstská karta je
podobná té, kterou pouÏívá vût-
‰ina lidí pfii v˘bûru penûz z ban-
komatÛ, nabízí v‰ak daleko více
funkcí.

Komu má karta slouÏit
O vydání karty mohou poÏádat

lidé, ktefií v Liberci bydlí, pracují,
studují nebo mûsto nav‰tûvují.
Zkrátka v‰ichni, ktefií ji dokáÏí vyu-
Ïít. KaÏd˘ obãan mÛÏe mít jen jednu
kartu a ta je nepfienosná.

Co a kdy karta nabídne
Liberecká karta najde své v˘znamné

uplatnûní v mûstské hromadné dopra-
vû, kde nahradí ãasové pfiedplatné jízd-
né. Pro cestující na jednorázové jízdné
se nic nezmûní. Od letních prázdnin se
propojí kartové centrum s Rezervaãním
systémem mûsta Liberec. Karta umoÏní

lidem po ohlá‰ení na recepci vstup pfies
turniket do budovy liberecké radnice.
Funkãnost karty vyuÏijí i ve firmách
a institucích, kde ocení zejména moÏ-
nost elektronické kontroly docházky
nebo moÏnost plateb ve stravování.

Urãitû ji vyuÏijí také poskytovatelé
sluÏeb. Kromû bezhotovostních plateb
za sluÏby bude systém nabízet ãerpání
vûrnostních ãi mnoÏstevních slev.

Budoucí zavedení platebních trans-
akcí kartou je podmínûno vybudováním
zúãtovacího centra, které by mûlo zaãít
slouÏit pfií‰tí rok. Samozfiejmostí pak
bude i bezhotovostní nabití karty
v samoobsluÏn˘ch terminálech.

Kde a jak o ní Ïádat
O kartu se Ïádá na kontaktních mís-

tech, která najdete v terminálu MHD ve
Fügnerovû ulici, v pfiízemí budovy radni-
ce na námûstí Dr. Edvarda Bene‰e,
v Mûstském obvodu Vratislavice nad
Nisou a v Kulturním centru v Lidov˘ch
sadech. Formuláfi Ïádanky je moÏné zís-
kat pfiímo tam nebo jej lze stáhnout
z informaãního portálu Liberecké mûst-
ské karty www.citycard.cz. Pfii odevz-

dání formuláfie Ïádanky vám pracov-
ník kontaktního místa sdûlí termín
vydání karty. LhÛty pro vydání jsou
maximálnû tfii t˘dny. Pokud Ïadatel
nechá v kontaktním místû ãíslo mobil-
ního telefonu, termín vyzvednutí mu
pfiipomene textová zpráva. Karta bude
pfiipravená k vyzvednutí tam, kde o ni
poÏádáte.

Prodejní místo pro ãasové pfiedplatné
jízdné bude na terminálu MHD ve Füg-
nerovû ulici. KaÏdou jinou sluÏbu nahra-
je na kartu její poskytovatel.
Dospûl˘ Ïadatel pfiidá k Ïádosti fotogra-
fii a pfiedloÏí obãansk˘ prÛkaz. Za mlad-
‰í dûti do 15 let vyfiizují podání Ïádosti
jejich zákonní zástupci. Pokud není dítû

zapsáno v obãanském prÛkazu
rodiãe, je nutné pfiedloÏit
rodn˘ list dítûte. Elektronicky
zatím Ïádost podat nelze.

Do 30. listopadu 2006 se
karty vydávají zdarma, po
tomto datu se za nû bude
platit manipulaãní poplatek
140 korun.

Kde vyfiídit reklamaci
a ohlásit ztrátu
Kontaktní místa zprostfied-

kovávají vystavení karty. Rekla-
mace a hlá‰ení o pfiípadné ztrátû karty
je moÏné vyfiídit na kontaktním místû –
terminálu MHD. Pfii ztrátû nebo odcize-
ní karty je nejlep‰í ji ihned telefonicky
zablokovat na ãísle informaãní linky
485 243 050. Zakoupené sluÏby nebo
zÛstatek na kartû jsou ochránûny pfied
zneuÏitím.

Od leto‰ního záfií zaãne vefiejnosti
slouÏit klientské centrum spoleãnosti
Liberecká IS, a.s., které bude sídlit
v nové budovû magistrátu, v objektu
b˘valé knihovny.

Liberecká
mûstská karta

pfiíloha zpravodaje liberecké radnice
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Jak karta funguje
Karta funguje ve dvou variantách.

První je jednoduchá – vyuÏívá pouze
identifikaci drÏitele podle ãísla karty.
SlouÏit bude pro docházkové, stravova-
cí a vûrnostní systémy. VyuÏívat ji
mohou firmy, ‰koly, stravovací zafiízení
ãi sportovní a kulturní centra.

Druhá má ‰ir‰í uplatnûní. Na kartu lze
zapisovat údaj jiÏ poskytnuté ãi pfiedpla-
cené sluÏby, nebo si jednodu‰e kartu
nabít penûÏní ãástkou. S kartou pak jde
platit, vyuÏívat pfiedplacené sluÏby nebo
na ni sbírat tfieba vûrnostní body. KaÏd˘
se mÛÏe sám rozhodnout, pro kterou
z nabízen˘ch sluÏeb kartu pouÏije.

Jak s kartou zacházet
S kartou musí uÏivatel zacházet

obdobnû jako s kaÏdou jinou platební
kartou. Nesmí se oh˘bat, lámat, zastfii-
hávat nebo jinak povrchovû a mecha-
nicky niãit.

Kdy mûnit kartu
Údaje vyti‰tûné na kartû musí vÏdy

odpovídat skuteãnosti, proto je nezbyt-
né pfii kaÏdé jejich zmûnû nechat kartu
vymûnit. Postupuje se stejnû jako pfii
Ïádosti o novou kartu.

Kde mi poradí
Ve‰keré informace o liberecké

mûstské kartû jsou zvefiejnûny na
internetovém informaãním portálu
www.citycard.cz a na v‰ech kontakt-
ních místech. Informace obecnûj‰ího
rázu je moÏné získat i telefonicky na
tel.: 485 243 050. Informaãní linka je
k dispozici od 7.00 do 18.00 hod.

Vyberte si kontaktní místo
1. budova radnice

nám. Dr. E. Bene‰e 1
460 59 Liberec

kanceláfi ã. 6 – pfiízemí
Tel. 485 243 887
provozní doba:

Po, St 8.30 – 18.00
Út, ât 8.30 – 16.00

Pá 8.30 – 14.00
KaÏd˘ poslední pátek v mûsíci

je zavfieno.

2. Kulturní a spoleãenské centrum
Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 4
Tel. 482 710 649

provozní doba: Po – Ne 8.00 – 18.00

3. terminál MHD, Fügnerova 643/6,
460 01 Liberec 4, (ãekárna)

Tel. 485 344 188
provozní doba:

Po – Pá 7.00 – 10.00
13.00 – 18.00

4. Mûstsk˘ obvod Vratislavice n. N.,
Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

Pfiízemí, dvefie ã. 1
Tel. 482 428 818,
provozní doba:

Po, St 8.00 – 11.15 a 12.00 – 17.00
Út, ât, Pá 8.00 – 11.15 a 12.00 – 14.00

Rychl˘ návod, jak kartu získat

1. Pfiipravím si prÛkazovou fotografii
a obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní pas.

2. Obstarám si a vyplním formuláfi
Ïádanky a nav‰tívím kontaktní místo.
(Formuláfie jsou k dispozici na kon-
taktních místech, ke staÏení na
www.citycard.cz nebo jsou souãástí
této pfiílohy Zpravodaje).

3. Pfii odevzdání formuláfie Ïádanky mi
pracovník kontaktního místa sdûlí ter-
mín vydání karty (lhÛta max 21 dní).

4. Kartu si vyzvednu na stejném místû,
kde jsem o ni Ïádal/a.

5. Na terminálu MHD v pfiedprodejním
místû poÏádám o nahrání ãasového
kuponu.

Nejprve se s kartou svezu
Od 1. ãervence bude Dopravní podnik

mûsta Liberce nahrávat majitelÛm karty
ãasové pfiedplatní kupony. Tímto datem
zaãne karta fungovat v mûstsk˘ch auto-
busech a tramvajích - do konce srpna
2006 ve zku‰ebním provozu.

Pro cestující se po zavedení karty
mnoho nezmûní. Bûhem dne bude pro-
vádût kontrolu jízdních dokladÛ pfie-
pravní kontrola, vybavená pfienosn˘mi
ãteãkami karet. Veãer se musí cestující
prokázat platnou kartou pfii nástupu
pfiedními dvefimi jejím pfiiloÏením k ãte-
címu zafiízení u fiidiãe.

Tarif ãasového jízdného se nemûní,
na kartu bude pfienesen i stávající
systém abonentsk˘ch slev.

Kartu nemusí mít cestující s náro-
kem na bezplatnou pfiepravu a vyuÏí-
vají doklady, na které jsou zvyklí (prÛ-
kazky ZTP, ZTP+P apod.)

Pro jednotlivé jízdy bude platit
nadále papírová jízdenka.

Vydavatelem liberecké mûstské
karty je spoleãnost Liberecká IS, a.s.

www.citycard.cz


