
                                       SAD Trenčín, a.s.

                            Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín     Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín 

Cenník manipulačných poplatkov tarifného tovaru a služieb 

                                                      platný od 02.01.2018

Názov tovaru/služby Cena v EUR s DPH 

Dopravná karta - prímestská 3,00

Dopravná karta - mestská 
1) 

3,00

Puzdro na dopravnú kartu 
2) 

0,20

Predĺženie platnosti zľavy na dopravnej karte - typ ŠTUDENT na žiadosť klienta 
3) 

0,50

Dopravná karta - typ ŤZP  a ŤZP-S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci 0,00

Personifikácia a aktivovanie duplikátu dopravnej karty na žiadosť klienta 
4) 

1,65

Vykonanie zmeny v dopravnej karte na žiadosť klienta 1,65

Vrátenie vkladu z dopravnej karty na žiadosť klienta 
5) 

1,65

Blokácia dopravnej karty na žiadosť klienta 0,50

Zrušenie blokácie dopravnej karty 0,50

Správa vkladu na dopravnej karte 
6) 

3,00 ročne, resp. do výšky vkladu 

Vyhotovenie fotografie systémom DATACARD 1,00

Doručenie dopravnej karty poštou
 7) 

1,80

Osobný odber dopravnej karty v Kancelárii predpredaja, Železničná 2, Trenčín 
8)

1,00

Vystavenie Preukazu veku dieťaťa 0,50

Potvrdenie o výške cestovného na žiadosť klienta 1,00

Cestovný poriadok - regionálny SAD Trenčín,a.s. 4,20

Cestovný poriadok - mestská hromadná doprava Trenčín 0,50

Cestovný poriadok - mestská hromadná doprava Trenčín (tlač A4) 0,10

Cestovný poriadok - prímestská autobusová doprava (tlač A4) 0,10

Cenník nahrádza v plnom rozsahu Cenník manipulačných poplatkov tarifného a ostatného tovaru platný od 01.07.2017.

Trenčín 11.12.2017 

PhDr. Ing. Juraj Popluhár 

        generálny riaditeľ

1) Dopravná karta emitovaná občanom s trvalým pobytom v meste Trenčín

2) Účtuje sa v prípade samostatného poskytnutia tovaru. V prípade emitovania dopravnej karty sa neúčtuje

3) Platnosť zľavy sa predlžuje na základe potvrdenia školy 

4) Účtuje sa v prípade straty, odcudzenia, poškodenia dopravnej karty

5) Účtuje sa v prípade vyplatenia vkladu z dopravnej karty v hotovosti, resp. pri prevode vkladu na inú dopravnú kartu (2. a ďalší prevod)

6) Účtuje sa po uplynutí lehoty 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti dopravnej karty

7) 8) Účtuje sa pri objednávke dopravnej karty cez internetový obchod 


