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Věci přepravní a tarifní
008/06/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, Run Czech 2016 (ČD)
Na základě spolupráce s pořadateli běhů Run Czech bude registrovaným účastníkům vyhlášených závodů
poskytnuta sleva 15 % na jednosměrné jízdné ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do všech
železničních stanic v místě (městě) konání závodu a 15 % na jednosměrné jízdné ze zvolené železniční stanice
v místě (městě) konání závodu do všech stanic, kde zastavují vlaky ČD.
Sleva bude poskytnuta na základě 12ti znakových alfanumerických kódů, které závodník získá při registraci
na webových stránkách Run Czech. Jeden registrovaný závodník obdrží 2 kódy.
Jízdenky se slevou lze po zadání kódů zakoupit výhradně na eShopu ČD a to v rámci standardního
dvouměsíčního předprodeje
První den platnosti jízdenky může zákazník zvolit v rozsahu dvou dnů před datem konání závodu a dva dny
po datu konání závodu.
Seznam závodů, na které lze získat slevu:
Praha 2. 4. 2016
Praha 8. 5. 2016
Karlovy Vary 21. 5. 2016
České Budějovice 4. 6. 2016
Olomouc 25. 6. 2016
Praha 10. 9. 2016
Ústí nad Labem 17. 9. 2016
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 21. března 2016
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, č.j. ČD GŘ 56464/2016 – O 16/4)
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009/06/2016 AKVIZIČNÍ SLEVY, VLAK+ Spartan race (ČD)
V souvislosti s konáním akce Spartan race v Praze – výstaviště Holešovice, probíhajícím dne 23. dubna 2016,
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
všech stanic, začínajících názvem Praha.
V souladu s čl. 240.1 tarifu TR 10 bude poskytnuta sleva cca 25 % ze zpáteční slevy dle ceníku 2D tarifu TR 10
(vyjma žákovského jízdného a zvláštního jízdného pro rodiče dojíždějící za dětmi do ústavu).
Jízdenky lze zakoupit u všech pokladních přepážek ČD a ve vlacích ČD ze zařízení POP. Předprodej jízdenek
bude zahájen 13. dubna 2016.
První den platnosti zpáteční jízdenky muže být 22. nebo 23. dubna 2016. Pro cestu zpět z Prahy musí být
účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně razítkem, které účastník získá v areálu
výstaviště Holešovice u stánku ČD.
Vzor otisku razítka:

Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a SPPO platí v plném rozsahu.

V Praze dne 21. března 2016
Ing. Jiří Ješeta, v. r.
ředitel Odboru obchodu osobní dopravy
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, č.j. ČD GŘ 56471/2016 – O 16/4)
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Soukromí dopravci
Smluvní přepravní podmínky LEO Express a.s. pro veřejnou drážní osobní dopravu (LE)
V příloze č. 1 tohoto věstníku najdete aktuální znění smluvních přepravních podmínek společnosti LEO
Express a.s.
Změny jsou platné a účinné ke dni 1. 4. 2016

V Praze dne 21. března 2016
Leoš Novotný, v. r.
předseda představenstva
LEO Express, a. s.
(vyřizuje: Anna Gruberová, tel: 773 740 506)
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Přepravní a tarifní věstník č. 6/2016 zpracovalo a vydalo v Praze 1. dubna 2016:

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