Zvýhodněná přeprava do Bad Schandau a Sebnitz
36.1. Obecně
Pro odbavení cestujících ve vlacích, které jsou společně provozovány ČD a DB v relaci
Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk a zpět na tratích 083 a 098 platí v 2. vozové
třídě zvláštní tarif MPS Sebnitz. Relace je vedena jako linka U 28 v rámci systému
RegioTakt Ústeckého kraje. Tento tarif platí výhradně pro mezistátní přepravu na výše
zmíněné relaci a tratích. Pro vnitrostátní přepravu z ČR do ČR s tranzitem přes SRN se
v zásadě uplatní tarif TR 10; pro vnitrostátní jízdy v Německu platí tarif dopravního svazu
Verkehrsverbund Oberelbe (dále jen VVO). Jízdenky se prodávají elektronicky u všech
pokladních přepážek ČD a u průvodčího vlaku.
36.2. Druhy vydávaných jízdenek
 dospělí: jednosměrné a zpáteční jízdenky, jízdenky časové,
 děti od 6 – 15 let: jednosměrné a zpáteční jízdenky,
 žáci a studenti: jízdenky časové,
 jízdní kola: jednosměrné jízdenky,
 psi: jednosměrné jízdenky.
Časové jízdenky jsou nepřenosné; cestující má povinnost si na jízdenku vyplnit jméno a
příjmení.
36.3. Jízdenky a jejich časová platnost
 jednosměrná jízdenka platí do 6:00 hod. dne následujícího po prvním dni její
platnosti,
 zpáteční jízdenka platí do 24:00 hod. dne následujícího po dni, vyznačeném
na jízdence jako první den platnosti,
 časová jízdenka 7 denní, 30 denní nebo 90 denní platí do 24:00 hod.
posledního dne platnosti, který je na ni uveden.
36.4. Označení jízdenek
Cestující, kteří si zakoupí jízdenky MPS Sebnitz (U 28) v Německu v automatech nebo
pokladnách mají povinnost si jízdenky označit v označovači na nástupišti před nástupem
do vlaku. Jízdenky vydané u pokladních přepážek ČD nebo u průvodčího ve vlaku
označují průvodčí ve vlaku.
36.5. Prokázání nároku na slevy
36.5.1. Děti
Děti do 6 let jsou přepravovány bezplatně. Děti ve věku 6 - 15 let neprokazují nárok na
dětské jízdné, stačí ústní prohlášení o věku.
36.5.2. Žáci a studenti
Žáci a studenti českých a německých základních, středních, vyšších odborných škol,
vysokých škol a škol speciálních až do věku 26 let se prokazují příslušným průkazem
české nebo německé školy nebo českým žákovským průkazem (viz tarif TR 10) a dále
německým zákaznickým průkazem, který vydává VVO. Při kontrole ve vlaku cestující
předkládají časovou jízdenku, průkaz opravňující ke slevě a osobní doklad. Sleva pro
žáky a studenty je poskytována celoročně (i v době prázdnin).
36.6. Přeprava kol a psů
Jednosměrné jízdenky pro kola a psy je nutné při kontrole ve vlaku předkládat společně
s jízdenkami MPS Sebnitz pro dospělé, děti nebo žáky.

36.7. Doplatek do 1. vozové třídy
K jízdnému MPS Sebnitz doplatek do 1. vozové třídy není možný.
36.8. Placení jízdného
U pokladních přepážek ČD nebo při prodeji jízdenek ve vlaku je možno platit jízdné v CZK
nebo EUR. Při výdeji v Německu v automatech nebo na pokladnách je možné platit pouze
v EUR.
36.9. Stanovení jízdného
Všechny druhy jízdného dle tarifu MPS Sebnitz jsou stanoveny jako jízdné relační; pro
každou relaci označenou číselným kódem je cena stanovena fixně v EUR. Pro platbu
v CZK se použije jednotný železniční kurs. Přehled relací a číselných kódů je uveden
v ceníku MPS Sebnitz, který je zveřejněn na www.cd.cz.
36.10. Uplatnění práva z přepravní smlouvy
36.10.1. Příslušné místo k uplatnění práva z přepravní smlouvy
Návratky provádí je ten dopravce, který jízdní doklad vydal. Na ČD jsou příslušným
místem všechny pokladní přepážky ČD a OPT Olomouc.
36.10.2. Návratky a výše srážek
a) Všechny druhy jízdenek lze beze srážky vrátit do 1 dne před počátkem platnosti
jízdenky. V první den platnosti jízdenky a později, vyjma časových jízdenek, nelze
jízdenky vrátit.
b) Časové jízdenky lze vrátit nejpozději do 1 týdne po uplynutí platnosti jízdenky.
Cestujícímu je vrácena poměrná částka za nevyužité dny. Srážka činí 50 CZK za
jízdenku. Návratky z časových jízdenek provádí pouze OPT.

