
  Autobusy Cena za 1 hodinu

autobus MINI (Iveco Daily) 29 €/h, resp. 7,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus MIDI (SOR9,5, Solaris 10 m) 37 €/h, resp. 9,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus SOLO (SOR10,5, Irisbus Citelis, Iveco) 43 €/h, resp. 10,75 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

 autobus KLB (Solaris 15 m, Mercedes, SOR NB 18) 47 €/h, resp. 11,75 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Čakanie - stojné: sadzba za začatú prvú hodinu 17,00 €/h, resp. 4,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

  Električky  Cena za 1 hodinu

električka spriahnutá (2xT3, 2xT6) 100 €/h, resp. 25,00 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

električka kĺbová (K2S) 70 €/h, resp. 17,50 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Čakanie - stojné: sadzba za začatú prvú hodinu 16,00 €/h, resp. 4,00 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

 Autobusy                    Cena za 1 km

autobus MINI (Iveco Daily) 2,30 €/km - stojné 17,00 €/h, resp. 4,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus MIDI (SOR9,5, Solaris 10 m) 2,10 €/km - stojné 17,00 €/h, resp. 4,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

autobus SOLO (SOR10,5, Irisbus Citelis, Iveco) 2,20 €/km - stojné 17,00 €/h, resp. 4,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

 autobus KLB (Solaris 15 m, Mercedes, SOR NB 18) 2,70 €/km - stojné 17,00 €/h, resp. 4,25 € za každú ďalšiu začatú štvrťhodinu

Čakanie - stojné: prvá hodina plná sadzba, potom každá ďalšia začatá štvrťhodina

jazda v meste - časová sadzba                                   príplatok za prívesný vozík 1,50 € za každú začatú hodinu

jazda mimo mesta - kilometrická sadzba                                   príplatok za prívesný vozík 0,15 €/km

prenájom vozíka na prepravu bicyklov                                   30,00 €/ za každý začatý kalendárny deň 

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 01.07.2020

 Základná sadzba za prenájom vozidiel MHD pre nakrúcanie reklamných spotov

Ceny sú stanovené pre jednotlivé druhy vozidiel podľa časovej sadzby (jazda v meste), kilometrickej sadzby (jazdy mimo mesta)  

a sadzby za čakanie (stojné). Čas prenájmu vozidla sa počíta od výjazdu z vozovne po dojazd do vozovne. 

 Cenník nepravidelnej         

autobusovej a dráhovej dopravy 

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

  Základné sadzby pre jazdy mimo mesta jazda - kilometrické sadzby 

    Základná sadzba – autobus + prívesný vozík


