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Aktuální informace z regionální dopravy vždy ve Vašem e-mailu – stačí se přihlásit
Nejlepší možností, jak sledovat všechny novinky v regionální autobusové dopravě o uzavírkách, objížďkách, změnách v
jízdních řádech, tarifu nebo čipových kartách, je upozorňování e-mailem dopravce Transcentrum bus, s.r.o. Stačí se jen
přihlásit a aktuální zprávy budete mít přehledně, srozumitelně a včas ve své schránce. Nepřekvapí Vás tedy změna
jízdního řádu kvůli nějaké mimořádnosti, jako je uzavírka nebo objížďka. Dopředu budete mít informace o
připravovaných změnách v jízdních řádech, tarifech a tak dále...
Zadáním e-mailové adresy je možné se k odběru přihlásit na http://www.transcentrumbus.cz/formular-aktuality!

Uzavírka Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi spoje Transcentra neomezí
Od čtvrtka 23. do soboty 25. května je v různých časech uzavřeno Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi. Koná se
zde další ročník Oldtimer Bohemia Rally. Autobusové linky Transcentrum bus, které tudy projíždí náhradou za
uzavřenou Jaselskou ulici, objedou uzavírku okolními ulicemi. Náhradní zastávka na Výstavišti zůstane v provozu –
stejně tak i pokračující stanice na trasách jednotlivých linek Podolec nebo Akuma. Pro cestující veřejnost se nic
nemění, řidiči autobusů prokličkují ve směru z centra jinými ulicemi.

Čipovou kartu Transcentra můžete mít jen za 80 korun
Transcentrum bus nabízí do konce měsíce čipovou kartu jen za 80 korun, navíc k ní dostanete zdarma plastové
pouzdro!
Čipovou kartu pro levnější a rychlejší odbavení autobusech si můžete bezplatně vyřídit na čtyřech místech
Mladoboleslavska. Přímo v Mladé Boleslavi v Informačním centru Transcentrum bus na Autobusovém stanovišti. V
Mnichově Hradišti na Masarykově náměstí v Klubu s.r.o., v Bělé pod Bezdězem na Masarykově náměstí v knihkupectví
Jiřina Jirásková. Čtvrtým místem je opět knihkupectví, tentokrát v Benátkách nad Jizerou Na Burse.
Budete-li kartu používat pravidelně, ušetříte. K platbě jízdného lze čipovou kartu využít i v autobusech Dopravního
podniku Mladá Boleslav.
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