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Oddíl N: Železniční nákladní přeprava – věci přepravní a tarifní
Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek
ČESKO/SLOVENSKO – SLOVINSKO/CHORVATSKÝ ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ TARIF
CSSKWT – 8500.00, dodatek
S dodatečnou účinností od 1. července 2013 se ve výše uvedených zvláštních přepravních
podmínkách provedly změny, které se týkají změn u doplňujících poplatků na tratích RCA.
Platný text ZPP v českém jazyce je k dispozici na internetových stránkách: http://www.cdcargo.cz.

V Praze 12. července 2013
Michal Roh, v. r.
Ředitel Odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.
(vyřizuje: Kateřina Kobosová, tel.: 724 851 015, čj.: ČDC 843/2013 – O 7)
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Oddíl S: Soukromí dopravci
Úprava bodu č. 41 SPP IREDO (OREDO, s. r. o.)
Společnost OREDO, s. r. o., mění k 1. srpnu 2013 bod č. 41 Smluvních přepravních podmínek
integrovaného dopravního systému IREDO. Nově bod zní:
41. Prodej jednoduchých jízdenek se provádí pouze s nástupní zónou odpovídající příslušné nástupní
zastávce či stanici. Všechny jednoduché jízdenky platí od času výdeje. Předprodej jednoduchých
jízdenek se neprovádí. Časovou jízdenku si lze zakoupit v předprodeji u pokladní přepážky
železničního dopravce, ve vozidle linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD nejdříve dva
měsíce před prvním dnem platnosti. Papírovou časovou jízdenku je možno zakoupit v předprodeji
nejpozději 31. 7. 2013. Ve vozidle linkové autobusové dopravy nebo ve vozidle MHD a u pokladní
přepážky nevybavené zařízením pro elektronický výdej je možný předprodej jízdních dokladů pouze
s nástupní zónou odpovídající příslušné autobusové lince/stanici/síti MHD. U pověřené osoby ve vlaku
je možný předprodej pouze sedmidenních časových a jednodenních síťových jízdenek.

V Hradci Králové 11. července 2013
Jiří Král, v. r.
Jednatel společnosti
OREDO, s. r. o.
(vyřizuje: Bc. Milan Slezák, tel.: 495 538 802, čj.: Oredo 66/2013)
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