START Klub kártyával
az elővárosban is jobban jár!
Elővárosi forgalomban, Budapest közigazgatási határán belül, a START Klub kártya
tulajdonosoknak sem menetjegyet, sem
gyorsvonati pótjegyet nem kell váltaniuk!
Ezzel csökken a kilométer-távolság, ami
meghatározza a menetjegy árát.

Ön mennyit tudna spórolni? Igényeljen START Klub kártyát interneten vagy pénztárainkban!
További információ: www.mav-start.hu/startklub

utazzon velünk!
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Tovább bővülnek a START Klub 50% és a START Klub Társkártya szolgáltatásai, a
távolsági utasok mellett gondolva az elővárosi térségben utazókra is. A kártyatulajdonosok Budapest közigazgatási határán belül menetjegy megváltása nélkül utazhatnak mind a személy-, mind pedig a gyorsvonatokon, amennyiben az utazás a közigazgatási határon belül vagy az elővárosból indul, és a célállomás is ott található.
A díjmentesség a járatok több mint kilencven százalékán érvényes, kivételt csak az
InterCity és a nemzetközi vonatok képeznek.
A főváros agglomerációs régiójában – a ténylegesen megtett távolság helyett – csak
a Budapest közigazgatási területén található első budapesti állomásig, illetve a Budapestről kiutazó START Klub kártya tulajdonosoknak a közigazgatási határ utolsó budapesti állomásától kell megvásárolni a csatlakozó jegyet. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy például Lajosmizse, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs vagy Hatvan felől utazva
nem kell a fővárosi pályaudvarokig tartó szakaszokon nagyságrendileg húsz kilométeres távolságra fizetni, ennyivel csökken a jegy árát meghatározó kilométer-övezet
hossza. A gyorsvonati pótjegyet sem a közigazgatási határon belül, sem az elővárosi
régióban nem kell megváltani. Az új feltételekkel akár havonta több ezer forinttal kevesebbet fizethet egy elővárosi utas.
A START Klub 50% és a START Klub Társkártya alapvető előnye a fent részletezett díjmentes utazáson túl, hogy belföldi, távolsági utazáskor 50%, nemzetközi
utazáskor pedig Európa legtöbb országába 25% kedvezmény igénybevételére
jogosítja tulajdonosát a teljesárú, másodosztályú menetjegyek árából. Ezen felül
gyorsvonati pótjegyet sem kell váltani, sőt szombatonként a kártyatulajdonosok egy
útitársa is fél áron – Budapesten belül a fenti feltételek szerint ingyen – utazhat.
A START Klub 50% kártya ára: Fél évre:
		
Egy évre:
		

26 éven aluliaknak
26 éven felülieknek
26 éven aluliaknak
26 éven felülieknek

14 900 Ft
19 900 Ft
24 900 Ft
34 900 Ft

Az 1 éves érvényességű START Klub 50% kártya tulajdonosa – mint érvényes éves főkártya tulajdonos – féléves kártya áráért igényelhet éves START Klub Társkártyát házastársa/élettársa, gyermeke, szülője, testvére, továbbá a főkártya tulajdonossal egy
háztartásban élő személy részére.
A START Klub Társkártya ára: Egy évre: 26 éven aluliaknak 14 900 Ft
		
26 éven felülieknek 19 900 Ft
További információ: www.mav-start.hu/startklub
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