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Věci přepravní a tarifní
025/12/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, celodenní jízdenka pro klienty O2 Extra výhody (ČD)
Na základě marketingové spolupráce bude pro klienty O2 Extra výhod nabízena v období od 1. 7. 2016 do
28. 8. 2016 Celodenní jízdenka dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel
TR 10 se slevou 50 %, tedy za konečnou cenu 290 Kč.
Sleva 50 % platí pouze na Celodenní jízdenku platnou v celé ČR.
Celodenní jízdenka může být zakoupena v předprodeji kterýkoliv den, s platností výhradně na sobotu nebo
neděli.
Celodenní jízdenku bude možné zakoupit pouze na eShopu ČD a to na základě alfanumerického slevového
kódu, který zákazník získá v programu O2 Extra výhody. Slevový kód bude po uplatnění zneplatněn. Jeden
klient může zažádat nejvýše o čtyři slevové kódy v období jednoho kalendářního měsíce.
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 dne 15. června 2016
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57650/2016 – O 16/4)
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026/12/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Skupinová víkendová celosíťová jízdenka s Toffifee (ČD)
S účinností od 1. 7. 2016, vstupuje v platnost akviziční sleva na nákup Skupinové víkendové celosíťové jízdenky
za těchto podmínek:






Sleva bude přiznána na základě jedinečného slevového kódu, který cestující získá zakoupením 125 g
nebo 400 g balení Toffifee ve vybraných potravinových řetězcích (Tesco, Ahold, Kaufland, Globus
a Makro) a to v období od 1. 7. 2016 do 15. 9. 2016.
Sleva na Skupinovou víkendovou celosíťovou jízdenku činí 200 Kč z ceny stanovené Tarifem Českých
drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel, ceník CH.
Cestu na Skupinovou víkendovou celosíťovou jízdenku s akviziční slevou lze uskutečnit v období od
2. 7. 2016 do 30. 10. 2016.
Jeden kupón zakládá nárok na zakoupení jedné zlevněné Skupinové víkendové celosíťové jízdenky,
po jeho uplatnění bude kód v systému zneplatněn.
Slevu lze uplatnit pouze při nákupu na eShopu ČD (www.cd.cz).

Bližší podmínky na http://webstage.cz/toffifee/index.php
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 15. června 2016
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel. 972 232 506, č.j. ČD GŘ 57651/2016 – O 16/4)
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Soukromí dopravci
Slezské zemské dráhy, o.p.s. – Ceník jízdného, rukopisná oprava (SZD)
S okamžitou platností proveďte v Ceníku jízdného společnosti Slezské zemské dráhy, o.p.s. platném od
1. 5. 2014 ve znění změny č. 1 platné od 1. 5. 2016 v rámci změny č. 1 dodatečně tyto rukopisné opravy:
Články 51 a 56 rukopisně upravte takto:
51. Sleva je určena pouze pro cestující starší 70 let (70+) a vypočítá se jako 50% ceny obyčejného
jednosměrného jízdného.
Při zakoupení jízdenky se zpáteční slevou je cestujícímu přiznána sleva ve výši 20% dvounásobku ceny
jízdného vypočteného dle přechozího odstavce.
56. Jízdenku mohou současně použít maximálně 4 spolucestující, přičemž pouze maximálně 2 cestující z
celkového počtu mohou být starší 15 let (15 +).

V Bohušově dne 29. dubna 2016
Ing. Ludvík Semerák, v. r.
ředitel
Slezské zemské dráhy, o.p.s.

(vyřizuje: Ing. Pavel Schreier, PR manažer, tel. 723 415 003)
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