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Na jarní výlet vlakem jen za 199 korun 
 

V Praze, 15. března 2012 - Spole čnost Lidl Česká republika ve spolupráci s Českými drahami op ět 

nabídne svým zákazník ům síťovou jízdenku ČD Net za 199 Kč. Jízdenky bude možné využít na 

neomezený po čet jízd všemi vlaky Českých drah ve dnech 7. a 8. dubna 2012. Jízdenky b udou 

k zakoupení pouze v obchodním řetězci Lidl, a to od 19. b řezna do 7. dubna 2012, nebo do vyprodání 

kontingentu. 

 
Obchodní řetězec Lidl navazuje na dlouhodobou spolupráci s Českými drahami, která trvá již od října 

roku 2009. „Pilotní projekt s Českými drahami se před dvěma lety setkal s velkým úspěchem. Od té 

doby jsme akci několikrát zopakovali a prodali více než 66 tisíc jízdenek,“ komentuje projekt Lucie 

Borovičková, mluvčí společnosti Lidl, a doplňuje: „Poslední akci na státní svátek 28. října 2011 využilo 

skoro 10 tisíc cestujících a největší zájem o síťové jízdenky byl v Moravskoslezském kraji.“  

 

 

 

 

 

 

„Stejný koncept jsme s řetězcem Lidl už několikrát úspěšně vyzkoušeli. Nízkou cenou motivujeme 

zákazníky k cestování ve dnech, kdy je k dispozici volná kapacita vlaků. Zvyšujeme tím využití svých 

spojů například o svátcích a získáváme dodatečné tržby,“ dodává Vladimír Peléšek, ředitel odboru 

produktů a obchodu ČD. 

 

Přímo v prodejnách Lidl si zákazník za 199 korun koupí poukázku, kterou v pokladnách Českých drah, 

nebo ve vlaku vymění za síťovou jízdenku ČD Net. Ta platí celý jeden den ve druhé třídě všech 

vlakových spojů Český drah na území České republiky. Běžná cena síťové jízdenky je 550 Kč, 

zákazník tedy ušetří 351 Kč. 

 

Společná akce společnosti Lidl a Českých drah se bude konat již posedmé. Do prodeje půjde 15 tisíc 

jízdenek.  
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ČD Net v Lidlu – celodenní sí ťová jízdenka 

� stojí 199 Kč 

� je v prodeji pouze na pokladnách Lidl ČR od 19. 3. 2012 do 7. 4. 2012 

� poukázek je omezený počet  

� poukázku lze vyměnit za jízdenku ČD Net, která platí 7. nebo 8. 4. 2012 

� s jízdenkou lze cestovat 2. třídou všech kategorií vlaků po celé ČR, u spojů SC Pendolino jen s povinnou 

rezervací  

� poukázku z Lidlu zákazník následně vymění za jízdenku na pokladně ČD nebo přímo ve vlaku 

 
 

Kontakty:  
 
Lucie Borovičková, lucie.borovickova@lidl.cz 

tel.: +420 251 178 688, mobil: +420 725 933 089 

 

Radek Joklík, joklik@cd.cz 

mobil: +420 724 845 091 


