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Časové jízdenky:
typ lístku 4 hodinová denní denní + večerní večerní večerní 1 hod. 2 denní 3 denní 4 denní 5 denní 6 denní 7 denní
dospělí 150,-* 200,-* 280,-* 100,-* 80,- 380,-* 560,-* 740,-* 900,-* 1070,-* 1240,-*
děti 90,-* 100,-* 180,-* 90,- 70,- 180,-* 285,-* 375,-* 460,-* 550,-* 625,-*

460,-* 550,-*

Bodové jizdenky:
typ lístku 50 bodů 100 bodů 200 bodů 400 bodů
dospělí 50,- 90,-* 170,-* 330,-**
děti 40,- 70,-* 130,-* 250,-**

Odečty bod ů:
vlek odečet bodů
BLV 10
TLV 7 Provozní doba
BLV večerní 12 Po-pá denní
TLV večerní 10 Út-so večerní
EPV 5

jednorázové jízdné 15,-
záloha na chip 200,-

Poznámky:         
Mimo hlavní sezónu neplatí množstevní nabídka na 1 kartu zdarma při zakoupení 17 denních a vícedenních jízdenek.
* Jízdenky označené jednou hvězdičkou je možné zakoupit také v podobě bezdotykové čipkarty (záloha za kartu 200,- Kč).
** Jízdenky označené dvěmi hvězdičkami je možné zakoupit pouze  v podobě bezdotykové čipkarty (záloha za kartu 200,- Kč).
Dítě: osoba do 10-ti let včetně nebo do 130 cm výšky.
Lyžařský kurz: hromadná výuka lyžařů organizovaná školou nebo podobnou organizací.
Cena jízdného je uvedena v Kč včetně 5 % DPH.
Jízdenky platí na všech vlecích provozovaných TJ HS Jeseníky (vleky BLV, TLV, EPV).
Členové Klubu pevného zdraví VZP ČR, kteří se prokáží průkazkou člena klubu mají nárok na slevu 10 % z prodejní ceny u denní jízdenky pro dospělé a děti.
Jízdenky jsou nepřenosné. Zakoupením jízdenky se účastníci přapravy zavazují respektovat pokyny, doporučení, omezení a nařízení provozovatele vleků. 
Při nedodržování přepravního řádu, zejména při předbíhání a při jízdě mimo trať si provozovatel vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka z přepravy bez náhrady.
Nositel jízdenky je povinnen předložit ji na požádání ke kontrole pracovníkům provozovatele vleků.
Za ztracené nebo jinak znehodnocené jízdnenky se náhrady neposkytují.

Slevněné mimozónní jízdné na vlecích TJ HS Jeseníky pro se zónu 2005-2006

9.00-16.00
18.00-21.00
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