
NEJPOHODLNĚJŠÍ 
ZPŮSOB NÁKUPU
JÍZDENKY NA MHD
„KDYKOLIV A KDEKOLIV“

DO VOZIDLA NASTUPUJTE POUZE S JIŽ PŘIJATOU A PLATNOU SMS JÍZDENKOU

SMS zprávu ve tvaru

DPMP
pošlete na

90206
a do 2 minut obdržíte 

SMS jízdenku

SMS zprávu ve tvaru
DPMP24 pošlete na 90206

a do 2 minut obdržíte 
SMS jízdenku

SMS jízdenku jste povinni předložit ke kontrole pověřené osobě dopravce. 
U vozidel s nástupem předními dveřmi (20.00–04.00 hod.) předložte bez vyzvání řidiči vozidla 
ke kontrole mobilní komunikační zařízení se zobrazeným textem platné SMS jízdenky. 
Další informace a podmínky pro případnou reklamaci jsou zveřejněny v tarifu MHD 
a smluvních přepravních podmínkách platných od 1. 2. 2013 na internetových stránkách 
www.dpmp.cz.

SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů a pro využití 
této služby je nezbytné mít aktivovanou službu Premium SMS.

Pokud omylem vymažete SMS jízdenku ve vašem mobilním telefonu, pošlete zprávu ve tvaru 
DPMP na 900 06 03 k získání duplikátu SMS jízdenky. 
Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH.

Zajišťuje:
DIRECT pay, s.r.o.

Technický systém:
Erika, a.s.
Na Příkopě 9–11, 110 00 Praha1
www.erika-as.cz
www.platmobilem.cz

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice
Telefon (ústředna): 466 899 111

Zákaznické centrum
Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice
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SMS jízdenka je přestupní a platí v zóně I+II.

60 minut
So / Ne / Svátky

45 minut
v pracovní dny

Cena SMS jízdenky

25 Kč včetně DPH
+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora

Platnost SMS jízdenky 24 hodin

SMS jízdenka je přestupní a platí v zóně I+II.

Cena SMS jízdenky

65 Kč včetně DPH
+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora

60 minut
So / Ne / Svátky

inut
ní dny

ízdenky

SMS
JÍZDENKA

www.dpmp.cz

Jízdenku jste povinni předložit ke kontrole pověřené osobě dopravce.
U vozidel s nástupem předními dveřmi (20.00–04.00 hod.) předložte bez vyzvání řidiči 
vozidla ke kontrole mobilní komunikační zařízení se zobrazeným textem platné jízdenky. 
Další informace a podmínky pro případnou reklamaci jsou zveřejněny v tarifu MHD  
a smluvních a přepravních podmínkách uvedených na internetových stránkách  
www.dpmp.cz.

SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů a pro využití
této služby je nezbytné mít aktivovanou službu Premium SMS.

Pokud omylem vymažete SMS jízdenku ve vašem mobilním telefonu, pošlete zprávu ve 
tvaru DPMP na 900 06 03 k získání duplikátu SMS jízdenky.
Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH.

POSLAT SMS 
NEBO SEJFOVAT
NÁKUP JÍZDENKY NA MHD

„KDYKOLIV A KDEKOLIV“

45 minut
v pracovní dny

60 minut
So / Ne / Svátky

Cena SMS jízdenky 

25 Kč včetně DPH

+ cena SMS dle vašeho tarifu  
u mobilního operátora.

SMS jízdenka je přestupní a platí  
v zóně I+II.

Platnost SMS jízdenky 

24 hodin
Cena SMS jízdenky

50 Kč včetně DPH

+ cena SMS dle vašeho tarifu  
u mobilního operátora.

SMS jízdenka je přestupní a platí  
v zóně I+II.

SEJF
JÍZDENKA V MOBILU 
SNADNO A RYCHLE,  
STAČÍ TŘI KLIKNUTÍ!

DO VOZIDLA NASTUPUJTE POUZE S JIŽ PŘIJATOU A PLATNOU JÍZDENKOU

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice
Telefon (ústředna): 466 899 111

Zajišťuje:
DIRECT pay, s.r.o.

Technický systém:
GLOBDATA a.s.
Na Příkopě 9–11, 110 00 Praha1
www.globdata.cz
www.platmobilem.cz

NEJPOHODLNĚJŠÍ 
ZPŮSOB NÁKUPU
JÍZDENKY NA MHD
„KDYKOLIV A KDEKOLIV“

DO VOZIDLA NASTUPUJTE POUZE S JIŽ PŘIJATOU A PLATNOU SMS JÍZDENKOU

SMS zprávu ve tvaru

DPMP
pošlete na

90206
a do 2 minut obdržíte 

SMS jízdenku

SMS zprávu ve tvaru
DPMP24 pošlete na 90206

a do 2 minut obdržíte 
SMS jízdenku

SMS jízdenku jste povinni předložit ke kontrole pověřené osobě dopravce. 
U vozidel s nástupem předními dveřmi (20.00–04.00 hod.) předložte bez vyzvání řidiči vozidla 
ke kontrole mobilní komunikační zařízení se zobrazeným textem platné SMS jízdenky. 
Další informace a podmínky pro případnou reklamaci jsou zveřejněny v tarifu MHD 
a smluvních přepravních podmínkách platných od 1. 2. 2013 na internetových stránkách 
www.dpmp.cz.

SMS jízdenku lze získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů a pro využití 
této služby je nezbytné mít aktivovanou službu Premium SMS.

Pokud omylem vymažete SMS jízdenku ve vašem mobilním telefonu, pošlete zprávu ve tvaru 
DPMP na 900 06 03 k získání duplikátu SMS jízdenky. 
Cena duplikátu SMS jízdenky je 3 Kč včetně DPH.

Zajišťuje:
DIRECT pay, s.r.o.

Technický systém:
Erika, a.s.
Na Příkopě 9–11, 110 00 Praha1
www.erika-as.cz
www.platmobilem.cz

Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice
Telefon (ústředna): 466 899 111

Zákaznické centrum
Pernerova ul. 443, 530 02 Pardubice
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SMS jízdenka je přestupní a platí v zóně I+II.

60 minut
So / Ne / Svátky

45 minut
v pracovní dny

Cena SMS jízdenky

25 Kč včetně DPH
+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora

Platnost SMS jízdenky 24 hodin

SMS jízdenka je přestupní a platí v zóně I+II.

Cena SMS jízdenky

65 Kč včetně DPH
+ cena SMS dle vašeho tarifu u mobilního operátora

60 minut
So / Ne / Svátky

inut
ní dny

ízdenky

SMS
JÍZDENKA

www.dpmp.cz

SEJF je mobilní aplikace 
pro chytré telefony, která 
umožňuje nakupování, 
placení a převody peněz 
prostřednictvím vašeho 
mobilního telefonu. Sejf si 
do vašeho chytrého telefonu 
stáhnete ZDARMA.
Aplikace podporuje operační 
systémy iOS a Android.

Jízdenky jsou ve stejné hodnotě  
a časové platnosti jako SMS jízdenky.

a do 2 minut obdržíte
SMS jízdenku

a do 2 minut obdržíte
SMS jízdenku

pošlete na pošlete na

90206 90206
DPMP DPMP24
SMS zprávu ve tvaru SMS zprávu ve tvaru

Více informací na www.sejf.cz

www.dpmp.czZákaznické centrum
Pernerova ul. 443  
530 02 Pardubice
Telefon: 466 899 170


