Budapest Card 2018. termékismertető
A Budapest Card egy városkártya, melynek megvásárlásával bizonyos turisztikai
szolgáltatások ingyenesen, vagy kedvezményesen vehetőek igénybe. A kártya
forgalmazásának célja egyrészt a főváros turisztikai marketingre fordítható
bevételeinek növelése, másrészt olyan turisztikai szolgáltatások előtérbe helyezése,
melyek minőségükkel, színvonalukkal elősegítik egy kedvezőbb városkép
kialakulását a látogatók körében. Célunk továbbá a Budapest Carddal, hogy az ide
érkezőknek egy olyan élménycsomagot biztosítsunk, melyen keresztül
megismerhetik Budapestet, annak rejtett kincseit, pezsgő kulturális életét, és
meghatározó emlékekkel, élményekkel feltöltődve térjenek haza.
Az új Budapest Card egy NFC-chippel ellátott kártya. Az elfogadóhelyeken telepített
leolvasók segítségével, percre pontos információt kaphatunk a kártyák
felhasználásáról, lehetőséget biztosítva ezzel egy sokkal hatékonyabb, célzottabb
termékreklámozásra, illetve a csatlakozott szolgáltatók számára is hasznos
adatbázist tudunk összeállítani.
A Budapest Card 7 főbb adatai:
Típusok és árak:
- 24 órás érvényességű kártya esetén bruttó 6490,- Ft, azaz bruttó hatezer-négyszázkilencven
Forint;
- 48 órás érvényességű kártya esetén bruttó 9990,- Ft, azaz bruttó kilencezerkilencszázkilencven Forint;
- 72 órás érvényességű kártya esetén bruttó 12990,- Ft, azaz bruttó tizenkettőezerkilencszázkilencven Forint;
- 96 órás érvényességű kártya esetén bruttó 15990,- Ft, azaz bruttó tizenötezerkilencszázkilencven Forint;
- 120 órás érvényességű kártya esetén bruttó 18990,- Ft, azaz bruttó tizennyolcezerkilencszázkilencven Forint;
- Junior 72 órás érvényességű, 6 és 18 év közötti személyek részére szóló kártya esetén bruttó
9990,- Ft, azaz bruttó kilencezer- kilencszázkilencven Forint
2. Érvényesség: az adott kártya érvényességi idejének megfelelően 24, 48, 72, 96
vagy 120 óráig. A kártya érvényességét jelzi a hátoldalán kitöltött dátummező, illetve
a benne található NFC-chip, mely az első használattól számított 24, 48, 72, 96 vagy
120 óráig aktív.
A 72 órás junior kártyával kapcsolatos szolgáltatásokat, az érvényességi idő
alatt, 6 és 18 év közötti személyek vehetik igénybe.
3. Használat: a Budapest Card a hátoldalon kitöltött időponttól érvényes a
tömegközlekedési járműveken, ahol a kártyát kérésre, illetve az utazás megkezdése
előtt fel kell mutatni. Minden más elfogadóhelyen a kártya érvényessége az első
használattól, azaz az aktiválástól számítódik.
4. Forma: hitelkártya méretű műanyaglap a BFTK Nonprofit Kft. által kialakított
dizájnnal, hátoldalán a turista aláírása, az érvényesség kezdetének dátuma és
időpontja (a vendég maga tölti ki), a kártya ára, valamint a kártya sorszáma. A
hátoldalon QR-kód, weblap cím, valamint telefonszám is a könnyebb és gyorsabb
tájékozódást segítik.

5. Kiegészítő kiadványok: színes Budapest Card prospektus, amely ismerteti a
kártya használatát és valamennyi szolgáltatót (fotó, cím, elérhetőségek, nyitvatartási
idő, kedvezmény mértéke). A prospektus 8 verzióban, összesen 8 nyelven jelenik
meg – spanyol/angol/német/magyar/kínai/ francia/olasz/orosz.
A Budapest Card megvásárlásával biztosított szolgáltatások:
- a BKV tömegközlekedési eszközeinek (busz, metró, villamos, trolibusz,
Milleniumi Földalatti Vasút, HÉV, Fogaskerekű vasút, BKK menetrendszerinti
hajók) ingyenes használata Budapest közigazgatási határán belül, illetve a
200E buszjárat esetében a repülőtéri terminálokig;
- két ingyenes, gyalogos városnéző túra (Budán és Pesten) angol nyelvű
vezetéssel – a túrák minden nap indulnak, Budán 14:00-kor, Pesten 10:00-kor,
egyenként 2-2,5 órásak
- ingyenes belépés a Lukács fürdőbe érvényességi időn belül egy alkalommal
– szekrényes belépő
- ingyenes belépés múzeumokba érvényességi idő alatt egy alkalommal az
állandó kiállításokra: Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum,
Kiscelli Múzeum, Új Budapest Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti
Galéria, Vasarely Múzeum, Hopp Ferenc kelet-ázsiai Művészeti Múzeum;
Capa Központ; Mai Manó Ház, Memento Szoborpark, Bartók Béla Emlékház
- kedvezményes belépés több múzeumba és számos látnivalóhoz, a
kedvezmény mértéke változó 10-50% között
- egyéb kedvezmények gyalogos, buszos, hajós városnézésekre, éttermekben,
kávéházakban, szórakozóhelyeken, üzletekben, fürdőkben, kulturális és
folklórprogramokra. A kedvezmény mértéke váltózó 10-50% között.
BFTK a szolgáltatások változtatásának jogát fenntartja!

