ZMIANY W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ OD 1 STYCZNIA 2015
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
1. Trzy linie do Poznania:
• na Śródkę przez Czerwonak: 341 i 342 (Transkom);
• na os. Sobieskiego przez Biedrusko: 348 (MPK).
Uwaga! Niektóre kursy mają zamienionych przewoźników - patrz w autobusie na nr linii,
nie firmę autobusową. Warbus kończy kursowanie do Poznania.
2. Nowy rozkład - sprawdź godziny odjazdu:
• tabliczki przystankowe
• www.ztm.poznan.pl > Czerwonak/M. Gośl.
• www.murowana-goslina.pl
• www.murowana.pl/komunikacja
• zmiany w rozkładzie, kursowanie w święta: www.ztm.poznan.pl/aktualnosci
3. Zmiana tras - dochodzą nowe przystanki. Niektóre przystanki zmieniły nazwę. Zmiana
miejsc odjazdu autobusów z dworców na Śródce i os. Sobieskiego.
4. Bilety jednorazowe ZTM:
• na całą trasę Przebędowo-Poznań (strefy A+B+C) najtańsze są bilety papierowe za
4,60 zł (normalny na 1 przejazd lub 40 minut). Na krótszym odcinku lub w
przypadku kontynuowania jazdy po Poznaniu tańsza może być tPortmonetka –
kalkulator: www.peka.poznan.pl/web/portal/kalkulator
• zakup biletów: autobus 341 i 348 Transkom u kierowcy; linia 348 MPK w automacie
autobusowym na monety; biletomaty Poznań; punkty sprzedaży; tel. komórkowe;
• tPortmonetka tylko na karcie PEKA - płacisz za ilość przystanków, także za
przystanki na żądanie na Twojej trasie. Najpierw musisz wyrobić kartę PEKA
imienną lub kupić kartę na okaziciela, później ją zasilić dowolną kwotą. Kartę PEKA
z tPortmonetką trzeba zbliżać do czytników w autobusie przy wsiadaniu i
wysiadaniu;
• ten sam system biletów działa w Murowanej Goślinie, Czerwonaku, Poznaniu itd.;
• promocja: bilet 24-godzinny skasowany od godziny 20.00 w piątek do godziny
24.00 w sobotę obowiązuje do godziny 24.00 w niedzielę;
• inne bilety i promocje: www.ztm.poznan.pl/bilety/cennik
5. Bilety okresowe ZTM tylko na karcie PEKA:
• do Poznania najtańsza opcja Murowana Goślina+całą sieć Poznań =
= Bilet Metropolitalny za 171 zł (normalny na 30 dni);
• jeśli masz kartę PEKA dopisz w punkcie ZTM lub mailem ulgę metropolitalną dla
siebie i/lub swoich dzieci: www.ztm.poznan.pl/bilety/promocje/bilet-metropolitalny
• bilet okresowy Metropolitalny można kupić na czas od 14 do 366 dni;
• bilety trasowe Metropolitalne występują w opcjach na 6, 18 lub 24 przystanki.
6. Ulgi: www.ztm.poznan.pl/bilety/ulgi-i-zwolnienia-nowe
7. Bilet zintegrowany do Poznania kolej + autobusy = 274 zł (normalny)
8. Kara za brak biletu 140 – 280 zł
Pobierz ulotkę w najnowszej wersji: www.murowana.pl/autobusy2015.pdf

