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OBCHODNÍ NABÍDKA TARIFU IDOL 

V souladu s ustanovením platného Tarifu IDOL (čl. 24.1. a 24.2.) se vyhlašuje následující obchodní 

nabídka, která zavádí jízdní doklady IDOL zakoupené v mobilní aplikaci Idolka. 

S platností od 12. 12. 2021 se lze v mobilní aplikaci Idolka zakoupit přestupní jízdní doklady IDOL. 

1) Relační pro jednotlivou jízdu: 

a) základní 18+, zlevněné dítě 6-18 let, student -26 let, osoba 65+, ZTP, ZTP/P,  

b) kdy pro jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace Idolka platí ceny přestupního 

jízdního dokladu elektronické peněženky uvedené v ceníku IDOL s platností od 1. 7. 2021. 

    

2) Jednozónové  pro jednotlivou jízdu v zónách s MHD: 

a) pro zónu 0001 Liberec ve variantách základní 18+, zlevněné dítě 6-18 let, student -26 let, 

osoba 65+ dle tarifu vyhlášeného městem Liberec v Tarifu pro MHD Liberec, 

i) kdy pro kdy pro jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace Idolka platí ceny při 

platbě v hotovosti;   

b) pro zóny v tarifní skupině DSOJ základní 18+, zlevněné dítě 6-18 let, student -26 let, osoba 

65+ dle tarifu vyhlášeného městem Jablonec nad Nisou v Tarifu pro MHD Jablonec n. Nisou. 

i) kdy pro jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace Idolka platí ceny pro platbu 

z elektronické peněženky; 

c) pro zónu 2001 Liberec ve variantách základní 18+, zlevněné dítě 6-18 let, student -26 let, 

osoba 65+ dle tarifu vyhlášeného městem Česká Lípa  v Tarifu pro MHD Česká Lípa, 

i) kdy pro kdy pro jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace Idolka platí ceny 

pro platbu z elektronické peněženky.    

 

3) Celosíťový jízdní doklad IDOL s platností 24 hodin od aktivace.   

Název jízdního dokladu Platnost Cena 

1 den zákl. síťová Idolka 1440 min 140,- Kč 

1 den dítě síťová Idolka 1440 min 35,- Kč 

1 den student síťová Idolka 1440 min 35,- Kč 

1 den os. 65+ síťová Idolka 1440 min 35,- Kč 

1 den ZTP síťová Idolka 1440 min 35,- Kč 

1 den ZTP/P síťová Idolka 1440 min 35,- Kč 

 

Platnost této obchodní nabídky je od 12. 12. 2021 do nejbližší změny Tarifu IDOL (předpokládá se 

zapracování této obchodní nabídky do Tarifu IDOL při jeho nejbližší změně). 

 

V Liberci 2. 12. 2021 

KORID LK, spol. s r.o. 


