I.
Objednání SMS jízdenky
Odeslání objednávky SMS jízdenky probíhá následujícím postupem:
 Objednání SMS jízdenky spočívá v zaslání krátké textové zprávy (SMS) se
specifickým textem (klíčovým slovem) pro konkrétní typ jízdenky na telefonní číslo
platné pro všechny mobilní operátory:
Příklad: V případě požadavku na SMS jízdenku v ceně 30 Kč, cestující odešle SMS
s textem:
 SOK na tel. číslo 90206
 Kde SOK je klíčové slovo a 90206 je telefonní číslo společné pro všechny
mobilní operátory.
Na základě zaslané objednávky bude uživateli doručena zpráva v podobě SMS jízdenky.
V textu obdržené SMS jízdenky jsou uvedeny informace o:
• Název dopravce / typ a cena jízdenky / rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy
SMS jízdenky.
Příklad:
jsL /95970
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov jednodenni, 30 Kč
Platnost:
od: 01.01.2019 03:00
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhb

I.

Objednání jízdenky pomocí Aplikace SEJF
Předpokladem možnosti objednání jízdenky z aplikace SEJF je:
i.

nainstalovaná aplikace pro podporované platformy operačních systémů mobilních telefonů

ii.

dostatečný kredit pro platbu VPL nebo napárovaná platební karta

Odeslání objednávky SEJF parkingu probíhá následujícím postupem:

1. Uživatel vyhledá v aplikaci příslušné město v sekci Jízdenky a kupóny MHD
2. Po výběru jízdenky je uživatel vyzván k zadání svého PIN
3. Úspěšná platba je potvrzena na obrazovce aplikace
4. V aplikaci je uložena jízdenka se všemi náležitostmi: popisem, platností a kontrolním (hash)
kódem
Na základě zaslané objednávky je uživateli v Aplikaci SEJF uložena jízdenka. V textu obdržené jízdenky
jsou uvedeny informace o:
• Název dopravce / typ a cena jízdenky / rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy SMS
jízdenky.
Příklad:
jsL /95979
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov jednodenni, 25 Kč
Platnost:
od: 01.01.2019 05:00
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhc

V případě, že by cestující omylem smazal SMS zprávu s SMS jízdenkou, může zasláním nového
požadavku prostřednictvím SMS zprávy VYŽÁDAT DUPLIKÁT SMS JÍZDENKY. V tom případě
postupuje dle návodu uvedeného v předcházející části, avšak s použitím jiného klíčového slova a zašle
na jiné telefonní číslo, než které použil k objednání SMS jízdenky (u duplikátu je použit levnější tarif).
Příklad: Cestující odešle SMS s textem:
 SOKD na tel. číslo 9000603
 Poslední dvě cifry u telefonního čísla určují cenu duplikátu pro cestujícího.
 Cestující obdrží duplikát poslední objednané SMS jízdenky.
Příklad duplikátu SMS jízdenky:
(DUPLIKAT)
jsL /95970
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov jednodenni, 30 Kč
Platnost:
od: 01.01.2019 03:00
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhb

