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Věci přepravní a tarifní
037/21/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Celostátní vzájemná výměna zkušeností (ČD)
V souvislosti s konáním akce Celostátní vzájemná výměna zkušeností, probíhající ve dnech 11. – 13. listopadu
2016 v Jihlavě, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné VLAK+ dle Tarifu Českých drah pro
vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), čl. 240 – 242, ze všech železničních stanic, kde
zastavují vlaky ČD, do stanice Jihlava, Jihlava město a Jihlava – Staré Hory.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 50 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Předprodej jízdenek bude zahájen 24. října 2016.
První den platnosti zpáteční jízdenky (kdy lze nastoupit jízdu) může být 11. listopadu. Poslední den zpáteční
jízdenky (zároveň den, kdy lze nejpozději nastoupit jízdu zpět) může být 13. listopadu 2016.
Poslední den platnosti jízdenky bude vždy 13. listopadu 2016.
Zakoupení jízdních dokladů je možné u všech pokladních přepážek ČD i ve vlacích ČD.
Pro cestu zpět z Jihlavy musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem,
které účastník získá v areálu konání akce u stánku REGISTRACE.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 17. října 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 59106/2016 – O 16/4)
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039/21/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Sleva při úhradě MasterPass (ČD)
S účinností od 1. do 30. listopadu 2016 bude všem uživatelům eShop ČD, mobilního eShop ČD a aplikace Můj
Vlak, kteří uhradí nákup s využitím platební metody MasterPass prostřednictvím přímé volby v nákupním
košíku, poskytnuta sleva 10 % z vnitrostátních jízdních dokladů, které lze na eShop ČD zakoupit, s výjimkou
níže uvedených:
 traťové jízdenky měsíční a tříměsíční,
 časové doplatky do 1. vozové třídy tříměsíční a roční,
 zákaznické aplikace nahrávané na In Kartu.
Dále nebude sleva 10 % dle této vyhlášky poskytována při využití slevového kódu nebo voucheru, při nabití
EPIK, k placení služby jiných subjektů (například parkování).
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 20. října 2016
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Ing. Václav Hájek, tel.: 720 797 044, č. j. ČD GŘ 59152/2016 – O 16/4)
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038/21/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, nabídka ČD Yetti voucher 2016/2017 (ČD)
S účinností od 11. prosince 2016 vstupuje v platnost nabídka ČD Yetti voucher za těchto podmínek:
-

současně se zakoupením skupinové víkendové jízdenky nebo skupinové víkendové jízdenky region
Jihočeský může cestující v uvedeném období požádat o vystavení ČD Yetti voucher pro každého
cestujícího ve skupině,

-

současně se zakoupením celodenní jízdenky region Jihočeský nebo jízdního dokladu Vltava - Dunaj
Tiket a Vltava - Dunaj Tiket+ může cestující v uvedeném období požádat o vystavení 1 ks ČD Yetti
voucher,

-

současně se zakoupením jednoduché nebo zpáteční jízdenky za základní jízdné nebo jízdné podle
obchodních nebo akvizičních nabídek ČD znějící do stanice Lipno nad Vltavou nebo Kubova Huť obdrží
každý cestující 1 ks ČD Yetti voucher. ČD Yetti voucher nelze vystavit z nástupního tarifního bodu:
Rybník, Rožmberk nad Vltavou, Herbertov, Těchoraz, Vyšší Brod klášter, Čertova stěna, Loučovice,
Loučovice zastávka,

-

ČD Yetti voucher se vystavuje pro všechny cestující s platným jízdním dokladem (tedy starší 6 let),
vyjmenovaným v této vyhlášce PTV,

-

ČD Yetti voucher lze současně se zakoupením vyjmenovaných jízdních dokladů obdržet u všech
pokladních přepážek ČD se zařízením pro elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) a u průvodčích ze všech
zařízení POP, dodatečně nelze ČD Yetti voucher vystavit,

-

ČD Yetti voucher má platnost vždy do 24:00 hodin prvního dne platnosti jízdního dokladu, ke kterému
byl vydán,

-

ve vlaku cestující předkládá ke kontrole pouze jízdní doklad, ČD Yetti voucher zaměstnanci
ČD nekontrolují ani neoznačují.

ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje držitele k bezplatnému použití skibusu (dle jeho jízdního
řádu) v úseku Lipno nad Vltavou žst. - Lipno nad Vltavou lanovka (Skiareál Lipno) a zpět (pro cestu zpět
je nutno mít orazítkovaný jízdní doklad ČD dle podmínek Skiareálu Lipno).
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje k 30% slevě z ceny Skipasu ve Skiareálu Kubova Huť.
ČD Yetti voucher v uvedeném období opravňuje k 30% slevě z ceny Skipasu ve Skiareálu Lipno.
Nabídka ČD Yetti voucher platí do 26. března 2017.
Bližší informace naleznou cestující na letáčcích a www.cd.cz/jiznicechy.

V Praze dne 20. října 2016
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
zástupkyně ředitele Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Pavel Kosmata, tel.: 602 123 108, č. j. ČD GŘ 59139/2016 – O 16/4)
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Přepravní a tarifní věstník č. 21/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 27. října 2016

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