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Věci přepravní a tarifní
002/03/2017 Akviziční nabídka – místenka za 0 Kč pro vlak Ex 546 "Ostravan" v úseku Ústí
nad Orlicí – Pardubice (ČD)
S účinností od 6. února 2017 vstupuje v platnost akviziční sleva na místenky pro povinně místenkový vlak Ex
546 "Ostravan" (jede pouze v pracovní dny) v úseku Ústí nad Orlicí – Pardubice hl. n. za těchto podmínek:
1) Pro uvedený vlak je vyčleněn stanovený limit místenek (kontingent) pro úsek Ústí nad Orlicí – Pardubice
hl. n. za 0 Kč, které lze získat do jeho vyčerpání u pokladních přepážek (UNIPOK) nebo u průvodčích ve vlaku
(POP).
2) Výše stanoveného limitu (kontingentu) místenek za 0 Kč je proměnná a je předmětem obchodního
tajemství ČD.
3) Místenky s akviziční slevou za 0 Kč jsou k dispozici pouze pro cestující s jízdným podle tarifu TR 10 nebo
vyhlášek PTV.
4) Po vyčerpání stanoveného limitu (kontingentu) místenek za 0 Kč budou místenky pro tento vlak u pokladní
přepážky a ve vlaku k dispozici za ceny dle tarifu TR 10 (u pokladní přepážky za 35 Kč, ve vlaku za 50 Kč).
Upozornění: nákup místenek na e-shop ČD nepodléhá této akviziční nabídce a probíhá bez omezení za
platných podmínek (společně s jízdním dokladem nebo k síťové jízdence IN 100, ode dne vyhlášení
i k traťovým jízdenkám).
Akviziční nabídka trvá do 31. 8. 2017.

V Praze dne 2. února 2017
Ing. Zuzana Čechová Ph.D., v. r.
ředitelka Odboru cenotvorby a produktové komunikace
České dráhy, a. s.
(vyřizuje: Bc. Šulc Roman, tel. 972 232 487, č.j. GŘ ČD 55 411/2017 – O 14/3)
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