


Jako první krok přejděte na stránku www.brnoid.cz a klikněte na tlačítko Registrovat



V záložce registrace vyplňte do příslušných polí emailovou adresu, zvolte si heslo a vše potvrďte tlačítkem REGISTROVAT 



Po registraci je třeba jen u nepřenosné předplatní jízdenky 
vyplnit osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, 
nahrát barevnou průkazovou fotografii 3,5 x 4,5 cm a 
vyplnit adresu trvalého bydliště. 
Údaje je pak třeba uložit příslušným tlačítkem. Před 
uložením je nutné akceptovat seznámení se zpracováním 
osobních údajů.



Vyplněné osobní údaje je třeba u neslevových kategorií ověřit do 30 dnů, u slevových do 5 dnů, a to buď  
ověřením online nebo ověřením na pobočce. 
Pro online ověření naskenujete obě strany svého osobního dokladu (občané České republiky a Slovenské republiky 
skenují OP, občané cizích zemí mohou naskenovat PAS, PKP, atp.) a nahrajete je pomocí tlačítek Vybrat soubor a 
nahrání potvrdíte tlačítkem Odeslat podklady pro online ověření.



V případě, že nemáte zájem o využití funkce online ověření, můžete si nechat své údaje ověřit na 
základě předložení OP na kterékoli pobočce Předprodeje JD DPMB.



Dalším krokem je nákup šalinkarty - pomocí tlačítka Koupit IDS JMK jízdenku se dostanete k volbě typu 
jízdenky např. zvolíte nákup Nepřenosné jízdenky.



Dalším krokem je zadání nosiče šalinkarty. Nosičem může být jakákoli bezkontaktní bankovní karta, ať už 
anonymní (bude plnit funkci nosiče, k prodeji na předprodejích DPMB) či platební, vystavena buď asociací VISA, 
nebo Mastercard. Zadání karty-nosiče se provede stisknutím tlačítka Přidat nový nosič. Přidávaná karta nesmí být 
po platnosti, může končit v měsíci, kdy je přidávána.
Jakmile je nosič přidán, můžete přejít k samotnému navolení zakupované jízdenky tlačítkem Vybrat nosič.



U šalinkarty si navolíte kategorii, typ jízdenky (měsíc/čtvrtletí/rok), tarifní zóny a datum počátku platnosti 
jízdenky. Výběry potvrzujete tlačítky Vybrat a po zvolení data počátku platnosti vložíte jízdenku do košíku. 
Následně přejdete k úhradě samotné.



Po výběru jízdenky a přechodu do košíku máte k dispozici rekapitulaci zakupované jízdenky.
Pokud vše souhlasí, můžete přejít k samotné úhradě, a to výběrem metody platby online nebo offline.
Online platbu - zprostředkovává platební brána GoPay, tudíž k placení stačí stisknout tlačítko GoPay Platit online.
Po zvolení metody online je třeba samotné placení potvrdit tlačítkem Potvrzuji placení a následně jste přesměrováni 
do platební brány.
Offline platba – bankovní převod se nabízí pouze v případě nákupu jízdenky s počátkem platnosti nejméně 5 
pracovních dnů od nákupu jízdenky. Po zvolení metody offline je třeba samotné placení potvrdit tlačítkem Potvrzuji 
placení a následně se vygenerují platební údaje ( částka, číslo účtu, VS a SS)



Platba online - v platební bráně si zvolíte platbu kartou nebo  
využití internetového bankovnictví některé z vybraných bank.
Po zvolení metody provedete úhradu a po dokončení procesu 
nákupu jste přesměrováni zpět do eshopu.



Samotná jízdenka je pak k zobrazení v sekci Moje jízdenky.


