
Přehled nočních linek
Linky v provozu každou noc: N1 – Nová Hospoda – Zátiší, Línská – Borská pole, Panasonic – Bory – Mrakodrap – Nám. Republiky, Dřevěná – Hodonínská – Bolevec. • N2 – Černice, nákupní zóna – Čer-
nice – Nám. M. Horákové – Světovar – Mrakodrap – Skvrňany • N3 – Doubravka, Zábělská – Lobzy, Pod Vrchem – Mrakodrap – Sady Pětatřicátníků  – Košutka, Krašovská

Linky v provozu pouze v noci na sobotu, na neděli a na svátek: N4 – Lhota – Valcha – Litice, na návsi – Bory – Mrakodrap – Nám. Republiky, Dřevěná – Hodonínská – Okounová BUS – Bílá Hora, • N5  
– Koterov – Nám. M. Horákové – Mrakodrap – Přední Skvrňany – Křimice, Chebská – Radčice – Malesice • N6 – Červený Hrádek – Doubravka, Zábělská – Lobzy, Pod Vrchem  – Mrakodrap – Sady Pěta-
třicátníků – Košutka, Krašovská

Užívejte si slevy s Plzeňskou kartou!
Plzeňskou kartu aktivně využívá v součas-
nosti více než 189 tisíc držitelů. Většina 
z nich ji však zná pouze jako nosič před-
platného v městské veřejné dopravě nebo 
elektronickou peněženku pro nákup jed-
notlivých jízdenek. Držitelé Plzeňské karty 
se tak bohužel připravují o možnost čerpat 
zajímavé slevy a výhody u partnerů, kteří 
jsou zapojeni do Bonusového programu. 

S Bonusovým programem můžete šetřit 
své peníze při nákupu zboží a služeb u více 
než 30 partnerů, přičemž jejich počet je 
a bude nadále rozšiřován. Chcete si koupit 
knihu? Děláte si řidičský průkaz? Plánuje-
te dovolenou? U těchto a mnoha dalších 
aktivit můžete s Plzeňskou kartou v rámci 
Bonusového programu ušetřit zajímavé 
částky. Každý partner Bonusového pro-
gramu je viditelně označen samolepkou.

Partnery Bonusového programu jsou 
mimo jiné tyto společnosti (rozděleno dle 
oblastí působení):

Auto moto:
Aspekta trading
-  sleva 10 % na autoopravárenské, 

autoklempířské a autolakýrnické 

práce při opravě vozů jakýchkoliv 
značek 

-  dvakrát ročně prohlídka stavu vozu 
jakékoliv značky zdarma

-  sleva 6 % na náhradní díly 
-  sleva 10 % při nákupu nových pneu-

matik 
-  sleva 1 % při nákupu nového vozu 

značky Mazda
www.aspekta.cz

MM Car
-  sleva 15 % na denní sazbu na zapůjčení 

vozidla, dle platného aktuálního cení-
ku

www.mmcar.cz

Nákupy:
ELEKTRO OULÍK
-    sleva 20 % na veškerý sortiment
www.elektrooulik.cz

MEGABOOKS CZ
-  sleva 12 % na veškerý sortiment 

v pobočce Dřevěná 7, Plzeň (kromě 
odborných publikací a speciálních 
dovozů na přání zákazníka) 

www.megabooks.cz

Nakladatelství FRAUS
-  sleva 10 % na veškeré produkty naklada-

telství Fraus 
www.fraus.cz

AXIS Optik
- sleva 10 % na nabízený sortiment v plzeň-

ských pobočkách 
www.axis-optik.cz

Cestování:
CK WORLD Travel
-  sleva 11 % na pobytové zájezdy 
-  sleva 8 % na poznávací a lyžařské zájezdy
-  sleva 5 % na zájezdy last minute 
www.worldtravel.cz

CK HONZA service
- sleva 10 % na pobytové zájezdy a 5 % na 
zájezdy last minute pořádané CK Honza
www.honza.cz

Volný čas:
Zach´s Pub
-  sleva 10 % na vstupné u vybraných kon-

certů při prodeji prostřednictvím měst-
ského rezervačního systému Plzeňská 
vstupenka          www.zachspub.cz

Techmania science center
-  sleva na celoroční vstupné do Tech-

mania science center pro držitele PK. 
Dospělý zaplatí 320 Kč místo 420 Kč, 
děti a studenti 230 Kč místo 320 Kč.

www.techmania.cz

Sport:
VELO PLZEŇ - prodej jízdních kol 
a doplňků
-    sleva 10 % na veškerý sortiment 
www.velo-plzen.cz

BRIXTON Streetwear & Biker Shop
-  sleva 10 % na nákup zboží v prodejně 

Brixton, Wenzigova 6, Plzeň
www.brixtonbest.cz

Služby:
zámky Nosek
-  sleva 20 % na nouzové otevírání zám-

ků, montáže dveřního příslušenství 
(pouze montáž)

www.zamkynosek.cz

Čisticí pohotovost
-  sleva 10 % na profesionální čištění 

interiérů vozů: 120 min Pečuj o mě, 

240 min Vypulíruj mě
-  sleva 10 % na úklid vašeho bytu, domu, 

kanceláře
www.cisticipohotovost.eu

Sauna nad zimákem
-    sleva 10 % při rezervaci celé sauny
www.saunanadzimakem.cz 

Autoškola Plzeň - Carvan & Helus
- Sleva 850 Kč ze základní ceny kurzovné-
ho pro skupinu B v Plzni 
www.autoskola-plzen.cz

Autoškola AutoGlobal
- sleva 500 Kč z ceny kurzovného dle aktu-
álního ceníku 
www.autoskolaplzen.cz

Autoškola Přibilová Roštík
- sleva 500 Kč z ceny kurzovného dle aktu-
álního ceníku
www.autoskoly.cz

Kompletní seznam partnerů naleznete na 
našich webových stránkách (www.pmdp.
cz nebo www.plzenskakarta.cz) 


