
Jak platit jízdné bezkontaktní platební kartou v autobusech 
MHD Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí: 

Prodej jízdenek je možný pouze u označovače jízdenek modré barvy.  

Pro začátek nákupu jízdenky je potřeba klepnout na
úvodní obrazovku dotykového displeje
                                         „Zaplatit platební kartou“

V každém autobusu MHD je umístěn jeden označovač, který 
je platebním terminálem vybaven.

V horní části označovače je umístěn dotykový displej, který 
slouží k volbě jízdného a potvrzení volby pro platbu vybrané 
jízdenky.

Ve spodní polovině je umístěna štěrbina pro označování 
papírových jízdenek a pod ní vlastní platební terminál, 
ke kterému se přikládají bezkontaktní platební karty.

Následně se na displeji objeví nabídka čtyř druhů jednotlivých 
nepřenosných jízdenek, které je možné zakoupit. 
Klepnutím na požadovaný druh jízdenky dojde ke zvýraznění 
výběru.

Zde je vidět navolená „PŘESTUPNÍ ZLEVNĚNÁ 
platnost 25 minut za 7,- Kč

Volbu lze upravovat, případně zrušit kliknutím 
na červené políčko „< zrušit“.

Pokud je volba jízdného správná, je potřebné potvrdit 
klepnutím na zelené políčko „platit >“.



 

Po potvrzení výběru jízdenky se objeví obrazovka s výzvou 
k přiložení bezkontaktní karty k platebnímu terminálu. 

Pokud nechcete kartu použít, je ještě nyní možné klepnout
na „< zrušit“ a platba bude zamítnuta.

Při nákupu se bezkontaktní karta přiloží k platebnímu terminálu, 
který je umístěn v dolní části označovače jízdenek. 

Následně se může objevit:
„Prosím, odeberte svou kartu …“
„Autorizuji, čekejte prosím…, Host: 1 připojuji“
„Schváleno“

Po provedení platby se objeví 
na displeji potvrzení o provedení 
platby. 

Pokud by nebyla platba z nějakého 
důvodu provedena, objeví se 
na displeji upozornění na zamítnutí 
platby.

Označovač jízdenek se následně automaticky vrátí na úvodní displej a může být proveden 
další nákup jízdenky za pomoci bezkontaktní platební karty.

Po zakoupení jízdenky není vydáván žádný doklad o nákupu. 
Při přepravní kontrole se nákup jízdenky prokáže přiložením příslušné bezkontaktní 
platební karty ke kontrolnímu zařízení, kterým budou pracovníci přepravní kontroly vybaveni.

Příjemné cestování s jízdenkami zakoupenými bezkontaktní platební kartou přeje 
Sdružení měst a obcí okresu Tábor a COMETT PLUS, spol. s r. o.

V Táboře leden 2020 


