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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Akviziční slevy: Letní nabídka k IN-kartě (ČD, a.s.)
V rámci akviziční nabídky vyhlašujeme Letní nabídku k In-kartě zakoupené v období
od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013.
V období od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013 obdrží každý cestující po podání žádosti o vystavení nové nebo
pokračovací In-karty s jakoukoliv aplikací „Oprávnění k přepravě“ nejvýše tří dětí do 15 let
ve 2. vozové třídě všech vlaků ČD zdarma (dále jen oprávnění).
Podat žádost o vydání In-karty s Letní nabídkou lze u každé pokladní přepážky ČD, a.s.,
a prostřednictvím eShop ČD.
Žádost o vydání nové In-karty může podat i cestující, který je již vlastníkem platné In-karty.
V případě podání žádosti u pokladní přepážky ČD obdrží cestující oprávnění na samostatném dokladu,
při podání přes eShop ČD bude oprávnění součástí předběžné In-karty.
Bez ohledu na datum zakoupení In-karty je platnost oprávnění vždy do 30. 9. 2013; například
k In-kartě s platností aplikace od 12. 9. 2013 bude platnost oprávnění od 12. 9. 2013 do 30. 9. 2013.
V případě zakoupení In-karty v předprodeji platí následující: In-karta například zakoupena 28. 7. 2013
s prvním dnem platnosti od 10. 8. 2013; platnost oprávnění je tedy od 10. 8. 2013 do 30. 9. 2013.
Při kontrole jízdních dokladů je cestující povinen předložit předběžnou In-kartu, (případně vydanou
čipovou In-kartu), oprávnění se stejným jménem a číslem In-karty a platnou jízdenku za zákaznické
jízdné (vyjma držitele aplikace IN 100 %). Pokud cestující nepředloží oprávnění, nebo se jméno a číslo
In-karty nebude shodovat, zaplatí cestující za spolucestující děti jízdné dle tarifu TR 10, na které
prokáže nárok.
V případě, že cestující nepředloží předběžnou In-kartu (případně po vydání čipovou In-kartu)
a předloží pouze oprávnění a
 jízdenku za zákaznické jízdné, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným dle tarifu TR 10
a jízdným, na které prokáže nárok. Za spolucestující děti zaplatí jízdné dle tarifu TR 10,
na které prokáže nárok,
 jízdenku za základní jízdné, potom zaplatí za spolucestující děti jízdné dle tarifu TR 10,
na které prokáže nárok,
 nepředloží žádnou jízdenku, je považován za cestujícího bez platné jízdenky a zaplatí za sebe
i za spolucestující děti jízdné dle tarifu TR 10, na které prokáže nárok.
Děti od 10 let jsou dle čl. 67.1 tarifu TR 10 povinni při kontrole jízdních dokladů prokázat věk.
Při použití 1. vozové třídy zaplatí spolucestující děti jízdné pro děti dle tarifu TR10, na které prokáže
nárok.
Tato nabídka se nevztahuje na přepravu dle tarifu Českých drah pro lanové dráhy TR 14.
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Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou drážní osobní
dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel platí v plném rozsahu.

V Praze 18. června 2013
Bc. Roman Šulc, v. r.
v z. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 57 307/2013 – O 28/2)

Akviziční slevy: Swiss Flexi Pass na dva dny - zavedení (ČD, a.s.)
V období od 4. 7. 2013 do 31. 5. 2014 platí akviziční nabídka Swiss Flexi Pass na 2 dny.
1. Jízdenky Swiss Flexi Pass na 2 dny doplňují nabídku Swiss Travel Systemu, která je stanovena
ve Zvláštním ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (dále jen ZUJ). Jízdenky Swiss Flexi Pass
na 2 dny jsou síťové jízdní doklady, které opravňují cestovat ve vymezeném období
po Švýcarsku, a to ve většině vlaků, autobusů, lodí, vč. městské hromadné dopravy. Na lanovky
a ozubnicové železnice jsou poskytovány slevy.
2. Jízdenky vydávají vybrané pokladní přepážky ČD s výdejem mezinárodních jízdních dokladů,
seznam je uveden na www.cd.cz/svycarsko.
3. Prodej nabídky je možný od 4. 7. 2013 do 1. 5. 2014 s možností předprodeje až 3 měsíce.
4. Na nabídku je možné cestovat od 1. 9. 2013 do 31. 5. 2014.
5. Přepravní podmínky: v rámci 1 měsíce si cestující zvolí 2 dny, kdy chce cestovat. Před
započetím jízdy je nutné si vyplnit datum v příslušném políčku na jízdence. Nabídka
je nabízena pro dospělé, mládež a děti. Doprovázené děti do věku 16 let jsou při předložení
Family Card (vydávají taktéž pokladny ČD) přepravovány bezplatně. Nabídka zahrnuje také
bezplatný
vstup
do
celé
řady
muzeí
a
slevy
na
další
produkty
(více na www.swisstravelsystem.com).
6. Ceník nabídky Swiss Flexi Pass na 2 dny:
2. vozová třída
1. vozová třída
Swiss Flexi Pass pro dospělé
166 EUR* (4 366 CZK) 249 EUR* (6 549 CZK)
Swiss Flexi Pass pro mládež do 26 let 124 EUR* (3 261 CZK) 186 EUR* (4 892 CZK)
*Cena je fixně stanovena v EUR a na přepočet do CZK se použije jednotný železniční kurs.

7. Více informací k nabídce a k cestování po Švýcarsku lze najít na www.cd.cz/svycarsko.

V Praze 12. června 2013
Bc. Roman Šulc, v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel.: 972 232 235, čj.: ČD GŘ 57 123/2013 – O 28)
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Zvláštní ujednání ČD pro mezinárodní přepravu, změna č. 2 (ČD, a.s.)
Dne 1. 7. 2013 vstupuje v účinnost změna č. 2 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ).
Změnu č. 2 Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) distribuuje Odbor produktů
a cenotvorby Generálního ředitelství ČD, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha.
V Praze 12. června 2013
Bc. Roman Šulc, v. r.
z p. ředitelky Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Mgr. Jan Vávra, tel.: 972 232 235, čj.: ČD GŘ 57 122/2013 – O 28)
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Přepravní a tarifní věstník č. 27-28/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 3. července 2013:

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

http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

