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Věci přepravní a tarifní
041/21/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, Skupinová víkendová celosíťová jízdenka s ČSOB Svět
odměn – zima (ČD)
S účinností od 1. 11. 2017, vstupuje v platnost akviziční sleva na nákup celosíťové Skupinové víkendové
jízdenky za těchto podmínek:
 Cestu na Skupinovou víkendovou jízdenku s akviziční slevou lze uskutečnit v každou sobotu nebo neděli
v období od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 a od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018. Cestu nelze uskutečnit dne
17. 11. 2017 – Státní svátek.
 Cena Skupinové víkendové jízdenky s akviziční slevou je 339 Kč.
 Předprodej Skupinové víkendové jízdenky bude zahájen 1. 11. 2017.
 Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který cestující získá prostřednictvím
slevového kupónu distribuovaného ČSOB mailem a to na základě žádosti klienta v rámci programu Svět
odměn.
 Jeden kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné Skupinové víkendové jízdenky, po jeho
uplatnění bude kód v systému zneplatněn.
 Slevu lze uplatnit pouze při nákupu na eShopu ČD (www.cd.cz).
Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu,
tarifu TR 10 a Pravidel pro nákup v eShop ČD platí v plném rozsahu.

V Praze dne 18. října 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, 972 232 506, č.j. ČD GŘ 58847/2017 – O 14/3))
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky LEO Express a. s. pro veřejnou drážní osobní dopravu (LE)
Úplné znění Smluvních přepravních podmínek dopravce LEO Express a. s. pro veřejnou drážní osobní dopravu,
účinné od 10. října 2017 naleznete v příloze tohoto věstníku.

V Praze dne 10. října 2017
Peter Koehler, v. r.
předseda představenstva
LEO Express a. s.
(vyřizuje: Jaroslava Tesárková, tel. 773 645 272)
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Přepravní a tarifní věstník č. 21/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 26. října 2017:
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