
SAD Trenčín, a.s.

Zlatovská cesta 29, 911 37  Trenčín

Sadzobník sankčných úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok

platný od 1.7.2017 

Druh porušenia tarifných a prepravných podmienok Sadzba v EUR s DPH 

1. Nepreukázanie sa platným cestovným lístkom

    Nepreukázanie sa platným časovým predplatným lístkom 

    1.1 Priama úhrada vo vozidle dopravcu, resp. úhrada od 24 hodín pracovného dňa do 3 kalendárnych dní po dni zistenia 

           porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu v Kancelárii predpredaja 25,00

    1.2 Úhrada nad 3 kalendárne dni po dni zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok do 30 kalendárnych dní 35,00

         od zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu v Kancelárii predpredaja 

    1.3 Úhrada po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu 40,00/45,00

2. Preukázanie sa platným časovým predplatným lístkom s nezaznamenanou cestou

    Nepreukázanie sa platným evidenčným cestovným lístkom

    2.1 Priama úhrada vo vozidle dopravcu, resp. úhrada od 24 hodín pracovného dňa do 3 kalendárnych dní po dni zistenia 

          porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu v Kancelárii predpredaja 5,00

    2.2 Úhrada nad 3 kalendárne dni po dni zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu do 30 kalendárnych dní 7,00

         od zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu v Kancelárii predpredaja 

    2.3 Úhrada po 30 kalendárnych dňoch od zistenia porušenia tarifných a prepravných podmienok dopravcu 40,00

3. Nepreukázanie sa platným dovozným lístkom 1,00

4. Znečistenie vozidla dopravcu 20,00

5. Poškodenie vozidla dopravcu v plnej výške

6. Znemožnenie ďalšej prevádzky vozidla dopravcu podľa cestovného poriadku 35,00

7. Manipulačný poplatok za vybavenie žiadosti o odpustenie sankčnej úhrady 7,00

Sadzobník nahrádza v plnom rozsahu Sadzobníky sankčných úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok platné od 1.8.2015 a 1.8.2016. 

Trenčín 15.6.2017                                            

                                                                                                                                                                                                       PhDr. Ing. Juraj Popluhár

                                                                                                                                                                                                                generálny riaditeľ 

1) Zvýšená sazba uvedená v ods. 1.3 sa uplatňuje v diaľkovej autobusovej doprave 

2) Sadzby mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne sa uplatňujú i vo vybraných linkách prímestskej autobusovej dopravy v zmysle Tarify dopravcu 

3) K sadzbe uvedenej v ods. 1.1 - 2.3 sa účtuje základné cestovné v zmysle Tarify dopravcu  

4) K sadzbe uvedenej v ods. 3. sa účtuje dovozné v zmysle Tarify dopravcu  


