Minden úti cél, bármikor, az összes
villamossal és autóbusszal Zágrábban

Zágráb - tömegközlekedés
Villamos

A járatra történő beszálláskor kérjük, az
elektronikus kártyát szíveskedjen minden
alkalommal érvényesíteni a készüléknél!
Napijegy vagy vonaljegy vásárlásához az
információs kijelzőn válassza ki a megfelelő
opciót, és azután érintse a kártyát a készülékhez!
A több napos elektronikus bérletet érintse a készülékhez!

Használati útmutató:

Az érvényesítés vagy opcióválasztás után a készülék
kijelzőjén megjelennek a jegy/bérlet érvényességére
vonatkozó adatok.
Kövesse a készülék kijelzőjének jelzéseit!
• Sikeres jegyvásárlás vagy helyes
érvényesítés átszálláskor
• Sikertelen próbálkozás, próbálja újra!
• Tájékoztatás a jegy/bérlet érvényességéről,
válasszon az opciók közül a kártya
készülékhez történő érintése előtt!

Autóbusz

Sikló

Elektronikus kártyák az
olcsóbb utazásért

A fővárosban
korlátlanul
Napijegy - HRK 30
Jegyvásárlás a ZET értékesítő helyein,
szerződött partnerek trafikjaiban és a járművezetőnél
Utazzon gondtalanul!
• 3 nap utazás
- HRK 70,00
• 7 nap utazás
- HRK 150,00
• 15 nap utazás
- HRK 200,00
• 30 nap utazás
- HRK 400,00
Megvásárolhatók a ZET értékesítő helyein

Az elektronikus kártya ára HRK 10,
a napijegy, több napos bérlet vagy vonaljegy
árát külön számoljuk fel.

Az elektronikus kártyával több személy
utazása is fizethető!

Vonaljegy
Utazzon Zágrábban 90 percig 1,5 eurónál kevesebbért!
A jegy nélküli utazás a legdrágább utazás!

Őrizze meg elektronikus kártyáját
következő zágrábi látogatására!
További információért
szíveskedjen beolvasni
a QR-kódot!

Kellemes utazást!

Zágráb tömegközlekedés
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VILLAMOS HÁLÓZAT,
NAPPALI JÁRATOK
Roosveltov trg

Studentski centar

JELMAGYARÁZAT
Villamosmegálló mindkét irányba
Villamosmegálló egy irányba
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Zágrábi Sikló
1890 óta
A legrövidebb
pályahossz
a világon csak 66 méter
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Buszvégállomás

Az 1-es, 3-as és 8-as járatok nem közlekednek
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon

A második legjobb sikló
Európában - a felhasználók
véleménye szerint

Mivel a mai napig teljes egészében megőrizte az építői
által megálmodott, eredeti külsejét és építészeti
szerkezetét, ahogy műszaki jellemzőinek nagy részét is, a
Zágrábi Sikló a horvát kulturális örökség része, törvény
által védett műemlék.

Átlagsebessége: 1.5 m/s
Menetidő: 64 s
Egy kabin férőhelyeinek száma:
28 felnőtt utas, 16 ülő - és 12 állóhely

