
WWW.DPMCB.CZ/STAHUJ-APP

APL IKACI  DPMCB  STAHUJTE  NA  TELEFONY
SE  SYSTÉMEM ANDROID  A  iOS .

JAK ZÍSKAT
APLIKACI DPMCB

POTŘEBUJETE PORADIT?
Všechny důležité informace najdete

přímo v aplikaci nebo na
www.dpmcb.cz

 
Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na nás 

přímo v aplikaci. V sekci Nápověda se 
připojíte do chatu s naším zaměstnancem.

 
S dotazy k nákupu parkovacích lístků vám 

poradíme na: p@dpmcb.cz

BUDĚJOVICKÁ MHD
VE VAŠEM MOBILU

...ALE ZAPLATÍTE I PARKOVÁNÍ
DPMCB  v Českých 
Budějovicích nepro- 
vozuje jen MHD,  
spravuje také 
parkování ve městě.
S naší appkou můžete 
cestovat jak 
městskou, tak si
i zaplatit parkování, 
když jste přijeli do ČB 
autem. Aplikace 
DPMCB vám 
zprostředkuje nákup 
parkovacího oprávnění 
ParkSimply.

...V APP KOUPÍTE JÍZDENKY...
Kromě předplatních jízdenek se

v aplikaci DPMCB dostanete i k těm 
jednotlivým. Na výběr máte buď SMS 

jízdenku nebo nákup jednorázové 
jízdenky v prostředí Sejf.



Karolína Nováková
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PRŮKAZKU S  ČASOVÝM KUPÓNEM S I
V  APL IKACI  DPMCB ZALOŽ ÍTE  KDYKOL IV

A  KDEKOL IV .

PRŮKAZKA V APLIKACI

V MHD DATA NEPOTŘEBUJETE
S aplikací DPMCB do MHD můžete vyrazit,
i když nejste připojeni na internetu.
V offline režimu revizor načte QR kód, který
se vám objeví místo průkazky.

TELEFON NEMUSÍTE DÁT Z RUKY
Při přepravní kontrole stačí revizorovi průkazku 
v aplikaci ukázat. Pokud jste na internetu, 
můžete průkazku využít i v IDS JK.

S APLIKACÍ DPMCB VÁS NÁVŠTĚVY 
ZÁKAZNICKÉHO CENTRA NEČEKAJÍ
Založení průkazky i nákup kupónu probíhá 
výhradně online.

V aplikaci jsou vám k dispozici kupóny pro 
všechny kategorie cestujících. Nárok na slevu
prokažte jednoduše nahráním scanu potřebných 
dokumentů.

Časový kupón zaplatíte přímo v mobilu
online platební kartou.

Aplikace vás upozorní na končící
platnost kupónu i průkazky.

POMOCNÍK
NA CESTY

V APPCE VYHLEDÁTE SPOJENÍ, 
ZJISTÍTE, KDY VÁM TO JEDE...

Linky MHD znáte jako své boty a potřebujete jen 
vědět, kdy vám to přijede? Predikce příjezdů nyní 

najdete kromě elektronických označníků na 
vybraných zastávkách také přímo v app, a to pro 

celou síť budějovické MHD.

Zastávky MHD 
teď snadno 
vyhledáte
v mapě včetně 
spojení z nich. 
Navíc se můžete 
rovnou dle vy- 
brané zastávky 
podívat, kdy z ní 
nejbližší spoj 
pojede. 

CO JE POTŘEBA
PRO UPLATNĚNÍ SLEVY?

DÍTĚ

STUDENT

SENIOR

MATEŘSKÁ
/RODIČOVSKÁ

VŠECHNY KATEGORIE NÁROKŮ NA SLEVU
A BEZPLATNÉ PŘEPRAVY NAJDETE NA:

Kopie rodného listu/OP/CP dítěte nebo 
dokladu totožnosti zákonného zástupce, 
v němž je dítě zapsané.

Doklad totožnosti a kopie potvrzení
o studiu pro školní rok nebo studentský 
průkaz s revalidační nálepkou.
Kupón lze zakoupit nejdříve 14 dnů
před vznikem nároku.

Od 6 do 15 let
včetně.

Od 15 do 26 let 
včetně.

Od 65 do 74 let 
včetně.

Doklad totožnosti.

Doklad totožnosti a kopie potvrzení
o pobírání peněžité pomoci v mateřství či 
rodičovského příspěvku  ne starší 2 měsíců.


