
SUMA T1

SUMA T2

SUMA T1+

SUMA T2+

SUMA T3+SUMA T3

A, B, C o D

A, B+, C o D

AB, BC o CD

AB+, BC+ o CD

ABC o BCD

ABC+ o BCD+

ABCD

ABCD+

16,00 €

35,00 € 53,00 € 88,00 € 131,00 €

29,75 € 45,05 € 74,80 € 111,35 €

20,00 € 28,00 € 40,00 €

AB AB+

4,00 €

6,70 €

9,70 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

8,00 €  12,00 € 20,00 € 32,00 €

AB+ o BC+ ABC+ o BCD+ ABCD+B+

SENZILL
GENT MAJOR
MOBILITAT MENSUAL
MOBILITAT ANUAL

Àmbit zonal

SUMA T1 / T2 / T3

SUMA MENSUAL

SUMA MENSUAL JOVE

SUMA T1+ / T2+ / T3+

SUMA 10

3,50 € 2,80 €1,50 €
9,70 €
4,80 €

9,70 €

87,30 €

Saldo consumit per viatge

SUMA 10

SUMA MENSUAL

SUMA MENSUAL JOVE

ABA, B

Àmbit zonal

La zona tarifària C existeix únicament en MetroBus i Renfe Rodalies i la zona tarifària D, 
exclusivament en Renfe Rodalies.�

Títols TuiN

Títols propis de

Títols integrats

0,80 € 1,60 € 1,20 € 2,00 €

35,00 € 53,00 €

B+ ABA, B AB+

Personalitzada (d’integració)

Personalitzada (Metrovalencia)

Anònima (de plàstic)

Anònima (de cartó)

10 viatges per les zones de validesa, 
inclòs un transbord. Recarregable de 10 
en 10 fins a un màxim de 30 viatges. 
Pot utilitzar-se per a realitzar fins a 15 
viatges simultanis per persones que 
viatgen juntes.

Abonament personalitzat per a viatges 
il·limitats per les zones de validesa 
durant 30 dies des de la primera 
validació.

Títol amb descompte del 15% sobre el 
SUMA Mensual per a posseïdors del 
Carnet Jove.

Viatges il·limitats per la zona AB per a 
una persona durant 24, 48 o 72 hores 
respectivament des de la primera 
validació.

Viatges il·limitats per la zona AB+ per a 
una persona durant 24, 48 o 72 hores 
respectivament des de la primera 
validació.

1 viatge per les zones de validesa. En un 
mateix suport es poden carregar fins a 
un màxim de 4.

Abonament personalitzat per a majors de 
65 anys. Viatges il·limitats per tota la 
xarxa durant 30 dies des de la primera 
validació. 

Abonament personalitzat per a persones 
amb una discapacitat del 64% o superior. 
Viatges il·limitats per tota la xarxa durant 
30 dies (mensual) o 365 dies (anual) des 
de la primera validació.

Títol moneder per a viatjar per tota la xarxa. 
Es valida d'entrada i eixida (al tramvia 
només d'entrada). Permet fins a 60 viatges 
simultanis de persones que viatgen juntes. 
Import mínim a abonar per una càrrega o 
recàrrega:  5€.

Títol amb un 15% de descompte sobre     
el TuiN, que s'aplica en el moment de la 
compra. Per a menors de 31 anys.

Llindar de gratuïtat

Per a adquirir un títol de transport és necessari disposar d'una targeta Móbilis o SUMA en la que carregar-lo. 
Perquè un títol de transport es considere vàlid és necessari que incloga totes les zones per les quals discórrega el trajecte a 
realitzar. A tals efectes, es recorda que les parades situades en l'àrea de solapament de les zones A i B es consideren 
situades, en cada moment, en la zona que resulte més favorable a la persona usuària segons el trajecte a realitzar.
És obligatori validar el títol de transport abans d'accedir al tren o tramvia.
L'import de cada títol comprén IVA i AOV (Assegurança Obligatòria de Viatgers).
L'import per viatjar sense títol de transport és de 100 €.
La zona + està conformada únicament per la parada d'Aeroport.

9,70

     Llindar de consum la superació del qual durant el mes natural faculta al seu titular a viatjar 
gratuïtament fins a l'inici del mes natural següent pel nombre de zones el llindar de consum 
del qual s'ha superat.
Hi ha condicions particulars per als membres de famílies nombroses i monoparentals, 
menors de 10 anys i acompanyants de persones amb gran discapacitat.

tarifes

GENT MAJOR

MOBILITAT

Tarjeta SUMA o Móbilis

SENZILL

TuiN

TuiN Jove

Les targetes anònimes de plàstic tenen una validesa 
de cinc anys i les de cartó de tres anys.
Informació vàlida des del 6 de març de 2023 fins a 
canvi de tarifes.

B+ AB+


