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"Suica" je předplacená cestovní karta vydaná JR (Japanese Railway) drahami. Tato karta umožňuje cestovat volně na
vlakových linkách a to nejen v Tokiu a okolí. Lze jí použít i v mnoha dalších regionech Japonska a platí nejen na JR, ale i na
většinu soukromých dopravců a metro. 

SUICA mohou být také použity k nákupům u kiosků a prodejních automatech ve stanicích, či vybraných obchodech -
takzvaných Convenience store (Family Mart, Lawson, Seven Eleven a dalších). Jakmile budete mít kredit na Suica kartě,
nebudete muset kupovat lístky před každou jízdou v metru a vlacích. 

Suica je nejjednodušší způsob cestování především ve velkých japonských městech jako je Tokio, Osaka, Kjoto a další. K
zakoupení platné SUICA karty z automatu musíte udělat jen následujících 5 jednoduchých kroků:

Suica lze zakoupit prostřednictvím prodejních automatů na jízdenky na jakékoliv JR stanici (nádraží Japan Railways). 
K pozdějšímu dobití kreditu můžete použít i automaty na ostatních stanicích.

KROK 1 
KDE SE NACHAZÍ AUTOMAT NA KARTY SUICA



KROK 2
TLAČÍTKO PRO NÁKUP KARTY

Nejprve stiskněte tlačítko “English” v pravém horním rohu pro komunikaci v angličtině. Potom stikněte tlačítko "Purchase
New Suica” pro nákup nové karty (modré tlačítko na obrázku)

KROK 3
VYBERTE PROSTŘEDNÍ MOŽNOST "Suica”

KROK 4
VKLAD KREDITU 

Zvolte částku a vložte hotovost (platit můžete pouze bankovkami v hodnotě JPY 1000, 2000, 5000 nebo 10000). Z toho
500 jenů je poplatek za vystavení karty a zbytek je disponibilní zůstatek.
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KROK 5
VEZMĚTE SI NOVOU KARTU SUICA A STVRZENKU

Pokud během transakce uděláte nějakou chybu, zmáčkněte červené tlačítko vlevo nahoře (umístěné na platební panelu), a
akce bude stornována.

VRÁCENÍ KARTY A DALŠÍ INFORMACE

Kartu SUICA zakoupenou v oblasti Kantó (Tokio a okolí) lze po ukončení používání vrátit v prodejnách lístků JR Office na
každé větší JR stanici či na letišti. Pokud máte na kartě zůstatek, odečte se od něj 220 JPY a přebytek se Vám společně se
zálohou 500 JPY vrátí zpět. 

Pozor! Kartu SUICA nelze vrátit mimo oblast Kantó, tedy například v Ósace či Kjótu. Pokud začínáte cestu v oblasti
Kansai (Ósaka, Kjóto, Nara, apod.), zakupte si kartu ICOCA, která funguje na stejném principu jako SUICA. Kartu ICOCA
také nelze vrátit mimo oblast Kansai.
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