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Věci přepravní a tarifní
045/23/2017 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD TIP Advent, Akční nabídky – ČD TIP Advent Wien, ČD
TIP Advent Dresden, ČD TIP Advent Regensburg, ČD TIP Advent Bratislava (ČD)
Na podporu přeshraničního a dálkového cestování zavádíme následující akční nabídky:
Akční nabídka – ČD TIP Advent Wien
V období od 1. 12. do 24. 12. 2017 platí akční nabídka ČD TIP Advent Wien. Nabídka je platná v 2. vozové
třídě ze stanic Praha hl.n., Ostrava hl.n. a Brno hl.n. do stanice Wien Hbf a zpět. Cestující mohou použít
na cestu tam z Prahy přímé vlaky railjet 71 a railjet 73, z Brna vlaky EC 273 s přestupem v Břeclavi na vlak
Ex 101 nebo přímý spoj railjet 71. Na cestu zpět tentýž den je povoleno použít libovolně vlaky railjet 76, 78,
370 nebo 372. Cestující z Ostravy použijí na cestu tam Ex 101 a na cestu zpět D/Ex 100 a od 10. 12. EC 100.
Platnost jízdenky je do 24:00 zvoleného dne. Cena 28 EUR z Prahy, 18 EUR z Ostravy a 14 EUR z Brna je platná
pro cestu tam i zpět, pro jednu osobu, a to bez ohledu na věkovou kategorii. Jízdenka je nepřenosná, na
jméno, neposkytují se z ní další slevy a nelze jí z důvodů na straně cestujícího měnit ani vracet. Nákup probíhá
prostřednictvím e-shopu ČD v záložce ČD TIP a předprodej je zahájen od 15. 11. 2017. Jízdenku lze zakoupit
nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku nebo do vyprodání kontingentu.
Akční nabídka – ČD TIP Advent Dresden
V období od 1. 12. do 24. 12. 2017 platí akční nabídka ČD TIP Advent Dresden. Nabídka je platná v 2. vozové
třídě ze stanice Praha hl.n. do stanice Dresden Hbf a zpět. Cestující mohou použít na cestu tam vlaky EC 178
nebo EC 176. Na cestu zpět tentýž den je povoleno použít libovolně přímé vlaky EC 379, 175, 177 a 179.
Platnost jízdenky je do 24:00 zvoleného dne. Cena 18 EUR je platná pro cestu tam i zpět, pro jednu osobu,
a to bez ohledu na věkovou kategorii. Jízdenka je nepřenosná, na jméno, neposkytují se z ní další slevy a nelze
jí z důvodů na straně cestujícího měnit ani vracet. Nákup probíhá prostřednictvím e-shopu ČD v záložce ČD
TIP a předprodej je zahájen od 15. 11. 2017. Jízdenku lze zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku nebo
do vyprodání kontingentu.
Akční nabídka – ČD TIP Advent Regensburg
V období od 1. 12. do 24. 12. 2017 platí akční nabídka ČD TIP Advent Regensburg. Nabídka je platná
v 2. vozové třídě ze stanic Praha hl.n. nebo Plzeň hl.n. do stanice Regensburg Hbf a zpět. Cestující mohou
použít na cestu tam z Prahy a Plzně přímý vlak EC/Ex 356. Na cestu zpět tentýž den je povoleno použít vlak
Ex/EC 357 a pro období od 10. 12. 2017 je povoleno použít vlak Ex 362 a zpět Ex 363. Platnost jízdenky je do
24:00 zvoleného dne. Cena 24 EUR z Prahy, 14 EUR z Plzně je platná pro cestu tam i zpět, pro jednu osobu,
a to bez ohledu na věkovou kategorii. Jízdenka je nepřenosná, na jméno, neposkytují se z ní další slevy a nelze
jí z důvodů na straně cestujícího měnit ani vracet. Nákup probíhá prostřednictvím e-shopu ČD v záložce ČD
TIP a předprodej je zahájen od 15. 11. 2017. Jízdenku lze zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku nebo
do vyprodání kontingentu.
Akční nabídka – ČD TIP Advent Bratislava
V období od 1. 12. do 24. 12. 2017 platí akční nabídka ČD TIP Advent Bratislava. Nabídka je platná v 2. vozové
třídě ze stanic Praha hl.n. nebo Brno hl.n. do stanice Bratislava hlavná stanica a zpět. Cestující mohou použít
na cestu tam z Prahy přímý vlak EC 273 a z Brna vlaky EC 271 nebo EC 273. Na cestu zpět tentýž den mohou
cestující do Prahy použít vlaky EC 272 a EC 274, cestující do Brna vlak EC 274 a EC 270. Platnost jízdenky je do
24:00 zvoleného dne. Cena 18 EUR z Prahy, 10 EUR z Brna je platná pro cestu tam i zpět, pro jednu osobu,
a to bez ohledu na věkovou kategorii. Jízdenka je nepřenosná, na jméno, neposkytují se z ní další slevy a nelze
jí z důvodů na straně cestujícího měnit ani vracet. Nákup probíhá prostřednictvím e-shopu ČD v záložce ČD
TIP a předprodej je zahájen od 15. 11. 2017. Jízdenku lze zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku nebo
do vyprodání kontingentu.
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Pro přepočet EUR na Kč se použije platný JŽK v den nákupu.

V Praze dne 10. listopadu 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Jaromír Fól, tel. 972 232 235, č.j. 29232/2017 – O 14/3)
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Přepravní a tarifní věstník č. 23/2017 zpracovalo a vydalo v Praze 22. listopadu 2017:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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