
Autobusy Cena za 1 hodinu 
autobus ŠKODA RTO (historické vozidlo) 70 €/h, resp. 17,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus ŠKODA ŠM 11 (historické vozidlo) 70 €/h, resp. 17,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus KAROSA CABRIO (špeciálne vozidlo) 70 €/h, resp. 17,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Čakanie - stojné: sadzba za začatú prvú hodinu 14,00 €/h, resp. 3,50 €  za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Električky Cena za 1 hodinu 
historická električka č. 104  330 €/h, resp. 82,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

historické električky č. 18, 31 a 38 (+ vlek č. 135) 200 €/h, resp. 50,00 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

k električkám č. 18, 31 a 38 je možné pripojiť vlečný vozeň  č. 135 za príplatok - 50 €/h, resp. 12,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

historická električka T2 č. 215 100 €/h, resp. 25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

historická električka K2 č. 317 140 €/h, resp. 35 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Čakanie - stojné: sadzba za začatú prvú hodinu 18,00 €/h, resp. 4,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

                                       pri jazde s vlekom 22,00 €/h, resp. 5,50 €  každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

V prípade poskytnutia vozidla DPB, a.s. na účely nakrúcania reklamných spotov platí k cenníkovej cene prirážka vo výške 100 %. 

V prípade, že odberateľ výkonu nepravidelnej MHD požaduje ďalšie služby, ako napr. vytlačenie orientačných mapiek, letákov, 

informačných plagátov a pod., musia byť predpokladané náklady na tieto služby zahrnuté ako samostatná položka v zmluve.

Na výkony nepravidelnej dopravy, ktoré sú vykonávané v záujme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo DPB, a.s.,

pre akcie sociálneho charakteru, pre postihnuté deti, nadácie, škôlky, školy a rodičovské združenia sa poskytuje zľava 10%

Cenník platný od 01.12.2016

 Základná sadzba za prenájom vozidiel MHD pre nakrúcanie reklamných spotov

Cenník špeciálnych a historických vozidiel 

autobusovej a dráhovej dopravy
Ceny sú stanovené pre jednotlivé druhy vozidiel podľa časovej sadzby (jazda v meste) a sadzby za čakanie (stojné). 

(čas prenájmu vozidla sa počíta od výjazdu z vozovne po dojazd do vozovne) 

 Základné sadzby pre jazdy v meste - časové sadzby za 1 hodinu 


