
UVOĽNENIE NIEKTORÝCH OPATRENÍ V MHD NITRA 
od soboty 13. 6. 2020 

 

 
 

Vážení cestujúci, 
 

vzhľadom na aktuálny priaznivý vývoj krízovej situácie 

dochádza po dohode s Mestom Nitra od soboty 13. júna 
2020 k uvoľneniu niektorých opatrení, ktoré boli prijímané 

z bezpečnostných dôvodov. 
 

PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV AJ V HOTOVOSTI 
 

 zabezpečuje vodič autobusu 
 pôvodný sortiment lístkov (60-minútové, 24-hodinové, 

týždenné) 
 cestujúci nastupuje do autobusu prednými dverami 
 zábrana oddeľujúca prednú časť autobusu zrušená 

 

Možnosť využívania platby čipovou kartou alebo SMS správou zostáva 
samozrejme aj naďalej zachovaná za doterajších podmienok. 
 

OPÄŤ ŠTANDARDNÝ REŽIM OBSLUHY ZASTÁVOK 
 

Na zastávkach zastavujeme len vtedy, ak je to potrebné: 
 ak cestujúci v autobuse v dostatočnom predstihu vodičovi 

signalizuje výstup stlačením tlačidla 
 ak cestujúci na zastávke čaká na zastávke tak, aby ho vodič 

autobusu mohol vidieť 
 ak je to potrebné pre dodržanie cestovného poriadku 

 

Stláčať osobitné tlačidlo na otvorenie dverí zatiaľ nebude potrebné. Ak 
autobus na zastávke zastaví na základe znamenia cestujúceho, vodič otvorí 
automaticky všetky dvere. S obnovením tzv. dopytového otvárania dverí 
samotnými cestujúcimi počítame až v neskoršej etape. 
 

 

OBNOVUJE SA PREMÁVKA CYKLOBUSU 
 

 linka C35 v soboty, nedele a sviatky na trase Klokočina – 

Centrum – Chrenová – Mestský park (vybrané spoje Zobor)  
 cestovný poriadok rovnaký ako v predošlej sezóne 
 prvý deň prevádzky – sobota 13. 6. 2020 

 

AJ NAĎALEJ SA SPRÁVAME ZODPOVEDNE 
 

Bezpečnosť prepravy je pre nás prioritou.  
 autobusy pre vás pravidelne vetráme, umývame 

a dezinfikujeme 
 na vybraných linkách sme zvýšili ponúkanú kapacitu 

 
O spoluprácu žiadame aj vás: 
 počas celej prepravy majte nasadené rúško prekrývajúce 

ústa a nos 
 ak sa dá, dodržujte rozostupy, využívajte celú dĺžku vozidla 
 tí, ktorí môžete, cestujte radšej mimo špičky 

 

Ďakujeme za pochopenie a ďakujeme, že ste s nami. 
 
V Nitre:  4. 6. 2020 
 

ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra 
Informácie:  www.arriva.sk/nitra  

 

 
 

 0915 733 733 

informacie@arriva.sk 
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