
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Cennik biletów gminnych przewozów pasażerskich obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

Rodzaj biletu
Bilet jednorazowy Bilet miesięczny Bilet miesięczny jednostronny Bilet jednorazowy

rodzinny dla
posiadaczy Karty

Dużej RodzinyN
z ulgą
38 %

z ulgą
50 % N

z ulgą
33 %

z ulgą
38 %

z ulgą
49 % N

z ulgą
33 %

z ulgą
38 %

z ulgą
49 %

I strefa 0,00

II strefa 6,00 3,72 3,00 180,00 120,60 111,60 91,80 90,00 60,30 55,80 45,90 15,00

                    

I strefa - obejmuje trasę pomiędzy przystankami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miejscowości Jarocin

II strefa  - obejmuje trasę pomiędzy przystankami zlokalizowanymi w granicach administracyjnych gminy Jarocin, ale wykraczającą poza obszar miejscowości Jarocin
                              - bilet miesięczny dla jednej linii: 180,00 zł - dotyczy relacji pomiędzy miejscowościami na terenie administracyjnym gminy Jarocin, które mają połączenie w ramach jed-

nej linii,
  - bilet miesięczny dla dwóch linii: 180,00 zł - dotyczy relacji pomiędzy miejscowościami, które nie mają połączenia w ramach jednej linii, tj. dotarcie z punktu A do punktu

C na terenie administracyjnym gminy Jarocin wymaga przesiadki w punkcie B. 

Opłaty dodatkowe:
a) za przewóz osób bez ważnego biletu – 300,00 zł
b) za brak dokumentu uprawniającego do ulgi – 240,00 zł
c) za przewóz rzeczy i zwierząt bez biletu – 120,00 zł
d) za nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy autobusu – 900,00 zł

Wysokość opłaty dodatkowej obniża się:
 w przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty o 50%
 w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty o 40%

W przypadku przedłożenia w siedzibie operatora publicznego transportu zbiorowego nie okazanego a zakupionego przed kontrolą dokumentu, o którym mowa w pkt a) w terminie 7 dni od
daty przejazdu pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości  30,00 zł.

W przypadku przedłożenia w siedzibie operatora publicznego transportu zbiorowego nie okazanego w czasie kontroli dokumentu, o którym mowa w pkt b) w terminie 7 dni od daty przejazdu
pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości  24,00 zł.


