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Agora é possível viajar em toda a rede Andante com a assinatura ANDANTE METROPOLITANO, pelo valor de 40 euros.
Tem também sua à disposição uma assinatura ANDANTE 3Z, válida até 3 zonas vizinhas selecionadas, pelo valor de 30 euros.
Se beneficia de tarifário social, mantêm-se os mesmos descontos em vigor calculados agora sobre os novos valores base.

Posso comprar ao novo preço em qualquer lado?
Desde 20 de março, nas Lojas Andante, já é possível adquirir as assinaturas ao novo preço. A partir de segunda-feira, 25 de março

Tenho uma assinatura Intermodal Andante. Como devo fazer?
É muito simples. A mudança é automática, exceto se quiser acrescentar mais mobilidade (passar de Z2 para Z3 ou de Z2/Z3 para A
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Consulte aqui o folheto simplificado
Se tiver dúvidas, encontre aqui as respostas ou ligue para a Linha Andante 226 158 151 / 808 200 444 / email: cliente@linhan

Tenho uma assinatura Monomodal STCP. Como devo fazer?

- Se tem uma Assinatura NORMAL STCP,o seu título irá mudar automaticamente para uma Assinatura ANDANTE METROPO
- As Assinaturas STCP 3ª Idade, Reformado e Pensionista, Menor 13 anos, Estudante (até 25 anos), também mudam autom
pagar 30 euros.
- Se tem uma assinatura Estudante e tem mais de 25 anos, não poderá beneficiar do desconto do título ANDANTE METROPOLITA
manter a Assinatura ESTUDANTE STCP, no valor de 36,20 euros. Não serão, no entanto, permitidas novas adesões ESTUDANTE
- Se tem uma assinatura combinada STCP/CP ou 3ª Idade / Ref. Pens. de Fim de Semana, poderá continuar a carregar a sua assin

Quero acrescentar mais uma zona à minha assinatura Andante Z2 e beneficiar da nova assinatura 3Z em pleno. Onde poss
A partir de 25 de março, poderá acrescentar a 3ª zona nas lojas Andante ou bilheteira CP com venda Andante. Para evitar filas, pod

Onde posso fazer a mudança de Rede Geral STCP (Combinados STCP/CP ou Estudante>25 anos) para Andante Metropolitano?
As lojas Andante podem realizar esta operação, podendo apenas apresentar maior tempo de espera.
A partir de 28 de março, o Museu do Carro Elétrico terá atendimento dedicado para os clientes STCP que pretendem fazer esta atu
NÃO É NECESSÁRIO ADQUIRIR NOVOS CARTÕES.

Para mais informações poderá contactar:
- Linha Azul STCP 226 158 158 ou linhazul@stcp.pt
- Linha Andante 226 158 151 / 808 200 444 ou cliente@linhandante.com
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