Aktivuj si dopravu na tvojom Preukaze žiaka ISIC/EURO<26
Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2017, to znamená, že od 1.7.2017 ti preukaz nemusí
fungovať u všetkých dopravcov.
Ak pokračuješ v štúdiu a chceš využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin,
potrebuješ si ho aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:
1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare:
TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu
príklad:

(meno uvádzaj bez mäkčeňov, dĺžňov, v prípade viacerých priezvísk stačí napísať ľubovoľné z nich alebo ich napíš
všetky spolu, bez medzier)
2. Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: Orange, Slovak Telekom (TMobile), O2 a 4ka.
3. V priebehu chvíľky Ti príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMSky sú bezplatné.
4. Po úspešnej platbe dostaneš túto SMS s pokynom:
„Pre predlzenie dopravnej aplikacie do 30.06.2018 priloz kartu k terminalu na Tvojej skole.“
4. Teraz si choď priložiť kartu k školskému terminálu na svojej škole. Terminál Ti predĺži platnosť čipu preukazu
pre dopravu.
5. Po priložení karty k školskému terminálu Ti príde potvrdzujúca SMS o úspešnom predĺžení platnosti čipu
a Tvoj preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2018 alebo 31.8.2018.
Platnosť zľavy v autobusovej doprave v školskom roku 2017/2018:



žiaci končiacich ročníkov majú nastavenú platnosť: 01.06.2017 – 30.06.2018
žiaci pokračujúcich ročníkov majú nastavenú platnosť 01.06.2017 – 31.08.2018 (toto nastavenie umožní
pokračujúcim študentom zakúpiť si 3–mesačný predplatný časový lístok aj v mesiacoch napr. apríl/máj)

Platnosť zľavy v železničnej doprave v školskom roku 2017/2018 je nastavená pre všetkých žiakov v rozsahu
01.06.2017 – 30.06.2018.
Spätná prolongačná SMS nebude doručená, ak:




platba za SMS prolongáciu prekročí výšku limitu na predplatenej karte,
je telefónne číslo zákazníka zaradené do skupiny, podľa kritérií mobilného operátora, ktorým nie je umožnené
využívať službu SMS platby,
celkový finančný objem transakcií uskutočnených v rámci jedného zúčtovacieho obdobia, pre jedno telefónne
číslo prekročil 150 € v rámci systému Platieb za služby cez SMS.

Úhrada prolongačného poplatku je možná po registrácii aj prostredníctvom
webu: https://moja.dopravnakarta.sk
Ak by si mal otázky, kontaktuj nás na čísle: 0905 384 092 v čase od 09.00 do 16.00 alebo e-mailom
na: preukazziaka@transdata.sk
Team TransData

