BUS LIGNETA a. s.
Jízdní doklad na linkovou dopravu lze uhradit pomocí:
Platí pro linky č. 421180, 421210, 421215, 421219, 421220, 421275, 421312,
421328, 421351, 421391, 421401, 421402, 421445, 421446 a 421453
1, Objednání SMS jízdenky
Objednání SMS jízdenky spočívá v zaslání krátké textové zprávy (SMS) se specifickým textem
(klíčovým slovem) pro konkrétní typ jízdenky na telefonní číslo platné pro všechny české mobilní
operátory. Pro objednání musíte mít u operátora povolenou službu Premium SMS.
V případě požadavku na obyčejnou SMS jízdenku v ceně 30 Kč, cestující odešle SMS s textem:

LIG30 na tel. číslo 90206
Kde LIG30 je klíčové slovo a 90206 je telefonní číslo společné
pro všechny české mobilní operátory. Jízdenka má platnost 60
minut.
V případě požadavku na zlevněnou SMS jízdenku v ceně 13 Kč
cestující odešle SMS s textem:

LIG13 na tel. číslo 90206
Kde LIG13 je klíčové slovo a 90206 je telefonní číslo společné
pro všechny české mobilní operátory. Jízdenka má platnost 60
minut.
Na základě zaslané objednávky bude uživateli doručena zpráva
v podobě SMS jízdenky. V textu obdržené SMS jízdenky jsou uvedeny informace o: Název
dopravce / typ a cena jízdenky / rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy SMS jízdenky.
Příklad:
DBR /134194
LIGNETA, obyčejné jízdné, 30 Kč
Platnost: od: 01.01.2020 06:00
do: 01.01.2020 07:00 rrKi2rakA

Cestující má povinnost se prokázat platným jízdním dokladem při kontrole revizora.

2, Objednání jízdenky pomocí Aplikace SEJF – postup
1) Nainstalování aplikace SEJF pro podporované
platformy operačních systémů mobilních telefonů
(stáhnout aplikaci v App store nebo v Google play)

2) dostatečný kredit pro platbu nebo spárovaná
platební karta (musí být povolena pro platbu na
internetu)

3) Uživatel vyhledá v aplikaci v sekci Jízdenky a

Aplikace Sejf

Všechny jízdenky platí pouze 60
minut

km pásmo

Základní jízdné Zlevněné jízdné

1-4

16 Kč

4 Kč

5-7

21 Kč

5 Kč

8 -10

26 Kč

6 Kč

11 - 70

30 Kč

7 Kč

kupóny MHD příslušnou společnost LIGNETA

4) Po výběru správné jízdenky dle tarifního pásma je uživatel vyzván k zadání svého PIN
5) Úspěšná platba je potvrzena na obrazovce aplikace
6) V aplikaci je uložena jízdenka se všemi náležitostmi: popisem, platností a kontrolním kódem

Na základě zaslané objednávky je uživateli v Aplikaci SEJF
uložena jízdenka. V textu obdržené jízdenky jsou
uvedeny informace o: Název dopravce / typ a cena
jízdenky / rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy
SMS jízdenky.
Příklad:
LIGNETA
BUSLIGNETA, zlevněné jízdné, 1-4 km
Platnost: od: 01.01.2020 06:00
do: 01.01.2020 07:00
kobDCpAm9 / 414283 / FCC

Cestující má povinnost se prokázat platným jízdním dokladem při kontrole revizora.

