START Klub
kártyacsalád
Érvényes 2015. július 1-jét l visszavonásig

Éljen az utazás szabadságával!
Válassza az Ön és családtagjai számára
legel nyösebb, megújult külsej kártyát!
MÁV-START / ÉKSZ - 07/026/2015

MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00 - 24:00 óráig helyi tarifával hívható kék szám)
küldföldről: +36 (1) 444 44 99 • E-MAIL: informaciókérés: informacio@mav-start.hu
jegy, különvonat, Diák-Charter, csoportos utazások: ertekesites@mav-start.hu

START Klub 50% kártya
Akár féláron is utazhat!


50% kedvezmény a teljesárú 2. osztályú jegy árából,
kedvezmény 1. osztályon



mentesség gyorsvonati pótjegy váltása alól



Budapesten belül díjmentes utazás a menetrendben rombusszal (w) jelölt vonatokon



el városi régióban csökkentett km távolság



szombatonként egy útitársa is
50%-os kedvezménnyel utazhat



25% kedvezmény a kerékpárjegy árából*



szombatonként 1 db kerékpárt díjmentesen
szállíthat



RailPlus kedvezmény (25%) nemzetközi utazáskor



online hosszabbítás 5 000 Ft kedvezménnyel,
éves kártya esetén



extra kedvezmények szolgáltató partnereinkt l

START Klub 50% kártyát interneten, állomási és menetjegyirodai pénztárakban, személyes ügyfélszolgálatokon igényelhet.
* ajánlatunk visszavonásig érvényes

START Klub Bónusz kártya
A kártya tulajdonosa




belföldön bármelyik viszonylaton 2. osztályon
a kártya felmutatásával utazhat
mentesül a gyorsvonati pótjegy váltása alól

IC vonatokon a pót- és helyjegy váltása kötelez .
Kiegészít szolgáltatások:






szombatonként egy útitársa 50%-os
kedvezménnyel utazhat
25%-os kedvezmény a kerékpárjegy árából*
szombatonként 1 db kerékpárt díjmentesen
szállíthat
RailPlus kedvezmény (25%) nemzetközi
utazáskor
extra kedvezmények szolgáltató partnereinkt l

START Klub Bónusz kártyát a MÁV-START ügyfélmenedzserein keresztül igényelhet.
* ajánlatunk visszavonásig érvényes

START Klub VIP kártya
A kártya tulajdonosa






belföldön bármelyik viszonylaton
1. és 2. osztályon
IC vonatokon is
a kártya felmutatásával utazhat
mentesül a gyorsvonati pótjegy váltása alól

Kiegészít szolgáltatások:







szombatonként egy útitársa 50%-os
kedvezménnyel utazhat
25%-os kedvezmény a kerékpárjegy árából*
szombatonként 1 db kerékpárt díjmentesen
szállíthat
RailPlus kedvezmény (25%) nemzetközi utazáskor
Budapest-Keleti pályaudvaron a 9. vágány mellett található Üzleti Váróterem igénybe vehet
extra kedvezmények szolgáltató partnereinkt l

START Klub VIP kártyát a MÁV-START ügyfélmenedzserein keresztül igényelhet.
* ajánlatunk visszavonásig érvényes

START Klub Társkártya
Igényeljen Társkártyát meglév START Klub kártyája alapján családtagja, élettársa, lakótársa részére!
A társkártya igénylés feltételei:

A f kártya legyen érvényes, éves
érvényesség START Klub 50%, START Klub
Bónusz vagy START Klub VIP kártya;

A társkártya igényl je a f kártya
tulajdonosának házastársa/élettársa, gyermeke,
szül je, testvére, vagy a f kártya tulajdonossal
egy háztartásban él.

1 f kártyához legfeljebb 2 társkártya igényelhet .
A START Klub Társkártya 2. osztályon 50%-os, 1. osztályon
közel 50%-os utazási kedvezményre jogosít a teljesárú jegy
árából. Szombatonként egy útitárs részére is érvényes a félárú kedvezmény. A kártyával igénybe vehet 25%-os kedvezmény a kerékpárjegy árából*, a szombati díjmentes kerékpárszállítás, nemzetközi Rail Plus 25%-os kedvezmény és
a partnerek által nyújtott extra kedvezmények.

A START Klub Társkártya 1 éves érvényesség ,
ára pedig megegyezik a féléves START Klub 50%
kártya árával.
* ajánlatunk visszavonásig érvényes

START Klub Prémium kártya
Korlátlan számú díjmentes utazás belföldön
akár egy éven át






szervezetének bármely tagja
belföldön bármelyik viszonylaton
1. és 2. osztályon
IC vonatokon is
külön jegy megvásárlása nélkül utazhat

Kiegészít szolgáltatások:






szombatonként egy útitársa 50%-os
kedvezménnyel utazhat
Budapest-Keleti pályaudvaron a 9. vágány mellett található Üzleti Váróterem díjmentesen
igénybe vehet
25%-os kedvezmény a kerékpárjegy árából*
extra kedvezmények szolgáltató partnereinkt l

START Klub Prémium kártyát a MÁV-START ügyfélmenedzserein keresztül igényelhet.
* ajánlatunk visszavonásig érvényes

A START Klub kártyacsalád árai:
START Klub 50% kártya
Fél évre
Egy évre

26 év alatt
14 900 Ft
24 900 Ft

26 év felett
19 900 Ft
34 900 Ft

Kedvezményes online hosszabbítás 5 000 Ft
kedvezménnyel:
26 év alatt
26 év felett
Egy évre
19 900 Ft
29 900 Ft
Kedvezményes igénylés Hungary Card 2015
szelvénnyel:
26 év alatt
26 év felett
Fél évre 3 000 Ft
11 900 Ft
16 900 Ft
kedvezménnyel
Egy évre 3 000 Ft
21 900 Ft
31 900 Ft
kedvezménnyel
START Klub Bónusz kártya
150 000 Ft
250 000 Ft

Fél évre
Egy évre

START Klub VIP kártya
168 000 Ft
280 000 Ft

Fél évre
Egy évre

START Klub Társkártya
Egy évre

26 év alatt
14 900 Ft

26 év felett
19 900 Ft

START Klub Prémium kártya
Fél évre
Egy évre

225 000 Ft
375 000 Ft

(mennyiségi kedvezmény igénybe vehet )

START KLUB EXTRA
Kirándulásban is mindig társ:


a bakonyi Sobri Jóska Élmény és Kalandparkban
50% kedvezmény



a balatonberényi strandon 20%-os kedvezmény



a Balatonfenyvesi Kisvasúton 50%-os kedvezmény



a balatonfüredi Brázay-KalandPartban
20%-os kedvezmény



a Balatoni Hajózási Zrt. sétahajójegy árából
10% kedvezmény



a gyenesdiási Diási Játékstrandon és a Gyenesi
Lidóstrandon 30%-os kedvezmény



a gy ri Xantus János Állatkertben
és a Füles Bástyában 10% kedvezmény



Keszthely közelében, Reziben a Dinó- és Kalandparkban 25% kedvezmény



a nosztalgia- és élményvonatos utazások árából
10% kedvezmény



Ópusztaszer Nemzeti Történeti Emlékpark belép
10% kedvezménnyel



Szegeden a Játékdzsungel Játszóházban
50% kedvezmény



Szegedi Vadasparkban egyedi egyéni és családi
kedvezmény



Tatabányai Gyémánt Élményfürd ben
15% kedvezmény



Vasutas Természetjárók Szövetségének nyílt gyalogos és kerékpáros túráin való részvétel lehet sége

A partnerek köre folyamatosan b vül. A partnerek által
biztosított kedvezmények részletes igénybevételi feltételeir l honlapunkon olvashat: www.startklub.hu.

További extra kedvezmények...
Kulturális élmények kedvez bb áron:


a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben
15% kedvezmény



a Pannon Filharmonikusok pécsi koncertjein
50% kedvezmény



a F városi Nagycirkusz el adásainak árából
10% kedvezmény



a JÁTÉKSZÍN színházi el adásaira 10% kedvezmény



a Karinthy Színház el adásaira 10% kedvezmény



a MINIVERSUM vasútmodell kiállításra
15% kedvezmény



a celldömölki Kemenes Vulkánparkba
20% kedvezmény



a keszthelyi Balatoni Múzeumban 10% kedvezmény



Tatabányán, a városi múzeumban 25% kedvezmény



Tóth Viktória: A KÉK - Túranapló kezd kalandoroknak kedvezményes áron



Zsiga Henrik: Balaton és a Balaton bringával cím
útikönyve 25% kedvezménnyel

Szállásajánlatok START Klub kártyásoknak:


Harkányban, a Dráva Thermál Hotel és
Apartmanházak szálláshelyen 20% kedvezmény



Keszthelyen, a Hotel Helikon*** szállodában
10-30% kedvezmény



Makón, a Grand Hotel Gloriusban****
10% kedvezmény



Sopronban, a Hotel Sopron szállodában
20% kedvezmény



Szegeden, a Tisza Hotelben 15% kedvezmény



Visegrádon, a Silvanus Danubius Konferencia
& Sport Hotelben 30% kedvezmény

A kiadványban szerepl nyomdai hibákért felel sséget nem vállalunk!

Tudta Ön, hogy...


START Klub 50% kártyáját a legkényelmesebben az
interneten, online rendelheti meg? Ebben az esetben Ön választja ki az érvényesség kezdetét, a kártya ára pedig annak átvételekor, akár meghatalmazással is utólag fizetend .



a vasúti pénztárban igényelt START Klub 50% kártya érvényessége a befizetés napjával kezd dik?



5 000 Ft-os kedvezménnyel hosszabbíthatja meg
hamarosan lejáró START Klub 50% kártyáját
 az interneten (www.mav-start.hu),
 a MÁVDIREKT-en keresztül (4-es menüpont),
 a személyes ügyfélszolgálati pontokon,
 ha az új kártya éves érvényesség .



kényelmesen, akár otthonában is kinyomtathatja
interneten vásárolt félárú menetjegyét, további 3%
kedvezménnyel?



az állomásokon lév jegykiadó automatáknál is megválthatja 50%-os menetjegyét a START Klub kártyája
alapján?



bizonyos szolgáltatók, vállalkozások további kedvezményeket biztosítanak a START Klub kártya felmutatója számára?

