KNYKK-KEM 02/2016-2017

Érvényes: 2016. december 24-én

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a t. Utazóközönséget, hogy 2016. december 24-én (szombaton) a következő
regionális autóbuszjárataink a menetrendben meghirdetettől eltérően, az alábbi
módosításokkal közlekednek:

-

az 1256/11-es számú (ind.: Budapest, Déli pu. 12.05 órakor; érk.: Kisbér, aut. áll. 14.23
órára) járatot Tatabánya, aut. áll.-ról 15 perccel később, 13:40 órakor indítjuk
tovább.

-

a 8400/947-es számú (ind.: Tatabánya, aut. áll. 17.15 órakor; érk.: Tata, aut. áll. 17.39
órára) járat nem közlekedik.

-

a 8401/471-es számú (ind.: Tatabánya, aut. áll. 20.30 órakor; érk.: Nyergesújfalu, Kossuth
L. út 21.55 órára) járatot Dunaalmás, lakóteleptől indítjuk 21.05 órakor.

-

a 8406/677-es számú (ind.: Tatabánya, aut. áll. 16.47 órakor; érk.: Tata, aut. áll. 18.13
órára) járat csak Tarján, aut. vt.-ig közlekedik.

-

a 8406/634-es számú (ind.: Tata, aut. áll. 17.10 órakor; érk.: Tarján, aut. vt. 18.03 órára)
járat csak Vértestolna, tűzoltószertárig közlekedik.

-

a 8406/629-es számú (ind.: Tarján, aut. vt. 19.15 órakor; érk.: Tardos, aut. vt. 19.37 órára)
járat nem közlekedik.

-

a 8410/364-es számú (ind.: Héreg, forduló 16.15 órakor; érk.: Tatabánya, aut. áll. 17.00
órára) járat nem közlekedik.

-

a 8525/532-es számú (ind.: Epöl, kh. 20.15 órakor; érk.: Esztergom, aut. áll. 21.16 órára)
járatot 55 perccel később, 21.10 órakor indítjuk.

-

a 8574/144-es számú (ind.: Tata, aut. áll. 16:30 órakor; érk.: Oroszlány, Éden presszó
17.30 órára) járat csak Dad, bokodi elágazásig közlekedik.

-

a 8623/357-es számú (ind.: Kisbér, aut. áll. 16.15 órakor; érk.: Réde, Petőfi tér 16.45
órára) járat hántai betéréssel közlekedik.

-

a 8682/684-es számú (ind.: Bábolna, aut. ford. 17:15 órakor; érk.: Nagyigmánd, aut. vt.
17.42 órára) járat nem közlekedik.

-

a 8706/754-es számú (ind.: Dunaszentmiklós, aut. vt. 16:10 órakor; érk.: Tata, aut. áll.
16.32 órára) járat csak Szomód, postáig közlekedik.
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-

a 8736/134-es számú (ind.: Kisbér, aut. áll. 15.50 órakor; érk.: Bábolna, aut. ford. 16.58
órára) járatot csak Nagyigmánd, aut. vt.-ig közlekedtetjük.

-

a 8740/737-es számú (ind.: Tata, aut. áll. 17.25 órakor; érk.: Komárom, aut. áll. 18.16
órára) járatot 29 perccel korábban, 16.56 órakor indítjuk, és Mocsa, kh.-ig
közlekedtetjük.

-

a 8741/757-es számú (ind.: Tata, aut. áll. 16.55 órakor; érk.: Almásfüzitő, vá. 17.20 órára)
járat csak Naszály, Tsz. irodáig közlekedik.

Információs vonalaink:
34/513-620

Tatabánya, autóbusz állomás

34/587-590

Tata, autóbusz állomás

34/560-605

Oroszlány, Volán telep

34/340-296

Komárom, autóbusz állomás

34/352-220

Kisbér, autóbusz állomás

33/511-721

Esztergom, autóbusz állomás

Tatabánya, 2016. december 16.

Autóbuszjáratainkon kellemes utazást kívánunk!

KNYKK Zrt.

