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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
009/06//2014 Akviziční slevy, Sleva na základě telemarketingu – skupinová víkendová
jízdenka (České dráhy, a. s.)
S účinností od 28. března 2014 vstupuje v platnost akviziční sleva na skupinové víkendové
jízdenky regionální za těchto podmínek:
1. Nárok na akviziční slevu lze uplatnit v období od 28. března 2014 do 20. dubna 2014
s platností jízdenek pouze na tyto dny: 29., 30. března, 5., 6., 12., 13., 19. a 20. dubna 2014.
2. Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který zákazník může získat
v období od 24. března 2014 do 20. dubna 2014 na kontaktním centru ČD na základě
telefonického dotazu nebo emailové komunikace.
3. Slevový kód lze uplatnit při nákupu v eShop ČD a u všech pokladních přepážek ČD.
 eShop ČD – po zaškrtnutí políčka „mám slevový kód“ v nákupním košíku zadá cestující do
volného pole slevový kód.
 pokladní přepážka ČD – zákazník nadiktuje pokladníkovi slevový kód, který pokladník zadá
do UNIPOK v menu "Soubor" příkazem "Slevový kód".
4. Sleva činí 50 Kč z ceny skupinových víkendových jízdenek regionálních (ceník 2 CH tarifu TR
10) dokladů dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR
10).
5. Ceník skupinových víkendových jízdenek po slevě
- region Středočeský
+ MHD Praha

250,375,-

- region Ústecký

225,-

- region Jihomoravský

225,-

- region Moravskoslezský

225,-

- region Jihočeský

200,-

- region Plzeňský

200,-

- region Pardubický

200,-

- region Královéhradecký

200,-

- region Olomoucký

200,-

- region Karlovarský

175,-

- region Liberecký

175,-

- region Vysočina

175,-

- region Zlínský

175,-

Při nákupu na eShop ČD se sleva na základě telemarketingu odečte až po přiznání kreativního
bonusu dle tarifu TR 10.
Účinnost této vyhlášky končí ve 24.00 hodin dne 20. dubna 2014. 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 14. března 2014
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 55 877/2014/O16/4)
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Oddíl N: Železniční nákladní přeprava ČD – věci přepravní a tarifní
Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s.,
účinnost od 1. 7. 2013 – zrušení (ČD Cargo, a. s.)
S účinností od data vydání tohoto Přepravního a tarifního věstníku se ruší Smluvní přepravní
podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. (SPP) účinné od 1. 7. 2013, vyhlášené
vyhláškou Přepravního a tarifního věstníku č. N 18/25-26/2013, a to včetně všech změn a oprav
vydaných v průběhu jejich účinnosti.
V Praze dne 19. března 2014

Michal Roh, v. r.
ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a. s.
(vyřizuje: Jiří Vorel, tel.: 724 822 516, čj.: ČD Cargo, a. s., čj. 408/2014-O7/2)

Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. 2014 – zrušení (ČD Cargo, a. s.)
S účinností od data vydání tohoto Přepravního a tarifního věstníku se ruší Tarif pro přepravu
vozových zásilek ČD Cargo, a.s. (TVZ) účinný od 1. 1. 2014, vyhlášený vyhláškou Přepravního
a tarifního věstníku č. N 36/51-52/2013, a to včetně všech změn a oprav vydaných v průběhu jeho
účinnosti.
V Praze dne 19. března 2014

Michal Roh, v. r.
ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a. s.
(vyřizuje: Jiří Vorel, tel.: 724 822 516, čj.: ČD Cargo, a. s., čj. 409/2014-O7/2)
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