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VISA Europe: Londýnské autobusy ode dneška 
umožňují bezkontaktní platbu  

 
Londýn/Praha, 14. prosince 2012 – Londýnské autobusy od dnešního dne poskytnou 
cestujícím možnost platit bezkontaktní platební kartou. Londýnská doprava (TfL – Transport 
for London) nabízí bezkontaktní platby v téměř 9 000 legendárních červených autobusech, 
které denně přepraví přes 6,5 milionů cestujících.  

 
Plánujete vánoční nákupy v Londýně? Pokud vlastníte bezkontaktní platební kartu Visa payWave, 
už dnes ji budete moci použít v londýnské městské hromadné dopravě.  

 
Od dnešního dne budou moci návštěvníci Londýna platit na svých cestách formou bezkontaktní 
karty Visa payWave nebo aplikace Visa payWave pro mobilní telefony, které jednoduše přiloží 
ke žlutým skenovacím zařízením určeným pro karty městské hromadné dopravy, tzv. Oyster card.  
 
Bezkontaktní platební terminály v autobusech budou zpočátku cílené hlavně na cestující, kteří  
nemají peníze v hotovosti nebo patří mezi uživatele Oyster karty, kterou ztratili či si ji nestihli nabít. 
Snížená cena jízdného uhrazená bezkontaktní kartou Visa payWave nebo Oyster kartou přinese 
uživatelům úsporu téměř jedné britské libry oproti ceně lístku, který by jinak zaplatili v hotovosti. 
 
Cílem projektu zavádění bezkontaktních platebních karet v hromadné dopravě je nahradit do roku 
2017 veškeré Oyster karty bezkontaktními platebními kartami Visa payWave.  
Koncem příštího roku rozšíří londýnská hromadná doprava své bezkontaktní platební terminály 
napříč všemi londýnskými zónami, které zahrnují již zmiňované autobusy, dále metro, vlaky a také 
lodní dopravu. 
 

 
-Konec- 

 
 
 
 
 
O asociaci Visa Europe  
 
V Evropě je v současné době vydáno více než 460 milionů debetních, kreditních a komerčních karet 



Visa. Za uplynulých dvanáct měsíců (k červnu 2012) bylo prostřednictvím těchto karet nakoupeno 
zboží a vybrána hotovost v celkovém objemu přes 1,8 bilionu euro a 14 procent všech 
spotřebitelských výdajů v rámci Evropy je hrazeno prostřednictvím karty Visa, z toho přes 80 procent 
debetními kartami Visa. 
 
Visa Europe je členská asociace, kterou vlastní a provozuje více než 3700 evropských členských 
bank. Asociace byla založena v červenci 2004. Visa Europe je nezávislá na organizaci Visa Inc. a má 
exkluzivní, nezrušitelnou a trvalou licencí na provoz v rámci Evropy, přičemž obě společnosti fungují 
tak, aby byla zajištěna globální operační synchronie. Jakožto specializovaný evropský platební systém 
dokáže asociace rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – 
držitelů karet i obchodníků. Zároveň efektivně pomáhá naplňovat cíl Evropské komise, čímž je 
vytvoření skutečného vnitřního platebního trhu.  
 
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa. Visa/PLUS je jednou z největších 
světových sítí bankomatů nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa.  
 
Více informací najdete na www.visaeurope.com 

 
 


