
brnopas
návod k nákupu

TIC brno ↓

→ nÁKUp na proDEJnÍM MÍsTĚ
→ nÁKUp onLInE



→ Navštivte web www.gotobrNo.cz/brNopas. 
→ Klikněte na tlačítko „Koupit brNopas“.
→ budete přesměrováni na e-shop www.brNoid.cz. 
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↖

nÁKUp onLInE

→ pokud ještě nemáte účet na brnoid, musíte se zaregistrovat.
→ při registraci stačí zadat vaši emailovou adresu a zvolit si heslo.
→ po registraci – v levém sloupci klikněte na „Koupit brNopas“.
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↖

http://www.gotobrno.cz/brnopas


→ při online nákupu může být nosičem brNopasu pouze vaše platební karta.
→ Vaše platební karta musí být vždy bEzKoNtaKtNÍ. 
→ Klikněte na „přidat nový nosič“ – zde zadejte číslo své bezkontaktní platební karty.
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→ Vyberte variantu brNopasu (dětský / dospělý / 24 hod / 2 dny / 3 dny).
→ Vyberte si datum platnosti. 
→ Vyplňte všechny povinné položky a přejděte k platbě.

Nyní máte na své platební kartě platný svůj brNopas včetně 
jízdenky na MHd. Jízdenka platí na zóny 100 + 101, mimo vlak.

Kartou se prokážete u vstupu do daného zařízení a získáte vstup 
zdarma nebo zajímavou slevu.

V případě kontroly jízdenek v MHd se prokážete předložením nosiče 
(platební karty), na kterém máte brNopas nahraný.
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nÁKUp na proDEJnÍM MÍsTĚ

1. přijďte na jedno z prodejních míst:

iNforMačNÍ cENtruM pod KroKodýlEM 

radnická 8, brno

iNforMačNÍ cENtruM to JE brNo 

panenská 1, brno

iNforMačNÍ cENtruM NádražÍ 

Hlavní nádraží, Nádražní 1, brno

iNforMačNÍ cENtruM lEtiště 

letiště brno-tuřany 904/1, brno

parKHotEl

Veslařská 250, brno

HotEl slaVia brNo

solniční 17, brno

brNopas dospělí děti

24 hodin 290,– 190,–

2 dny 390,– 290,–

3 dny 490,– 350,–

3. Vyberte termín platnosti

4. Vyberte si nosič pro brNopas:

a) Vlastní platební karta

b) půjčená karta

Kartu si zapůjčíte proti záloze 99 Kč. Vrá-
tit ji můžete na všech prodejních místech.  

personál nahraje brNopas na vámi zvolený 
nosič.

Nyní máte svůj brNopas platný včetně 
jízdenky na MHd. Jízdenka platí na zóny 
100 + 101, mimo vlak.

Kartou se prokážete u vstupu do daného 
zařízení a získáte vstup zdarma nebo za-
jímavou slevu. 

V případě kontroly jízdenek v MHd se pro-
kážete předložením nosiče (platební karty), 
na kterém máte brNopas nahraný.

2. Vyberte variantu brNopasu

dospělý / dětský
24 hod / 2 dny / 3 dny

5



Go To brno.cz  ←

TIC brno                  ←

text: tic brNo

foto: tic brNo

tic brNo, p. o. finančně podporuje 
statutární město brno. 

2019

www.ticbrno.cz

iNforMačNÍ cENtruM pod KroKodýlEM

+420 542 427 150

iNforMačNÍ cENtruM to JE brNo

+420 602 404 246

panenska@ticbrno.cz


