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Služby LEO Express  
 

LEO Express nabídne cestujícím ve všech třech třídách: 
 

- pohodlí v prostorném a snadno průchozím interiéru 
- všechna sedadla jsou polohovatelná, designovaná speciálně pro dálkovou dopravu, u všech jsou stolečky 
- dostatek místa pro nohy i zavazadla 
- elektrické zásuvky u každého místa 
- WiFi internet  
- on-line výběr služeb 
- denní tisk a zajímavé časopisy zdarma (lifestyle, hobby, pro děti, odborná periodika) 
- lahev 0,5 l minerální vody Ondrášovka zdarma 

- možnost vypůjčit si bezplatně tablet  
- stolní hry 
- kouzelné dětské kufříky plné zábavy a překvapení  
- kvalitní a cenově dostupný catering  
- zábavu a informace ve vnitřním LEO Express portálu (filmy, hudba, hry, chat, aktuální informace včetně 

záběrů z vlakových kamer)  
- palubní informační systém hlásící opticky i akusticky cestovní informace, jízdní řád, aktuální polohu a 

rychlost vlaku, cílovou stanici, čas, počasí, zpravodajství nebo zajímavé informace o pamětihodnostech 
na trase (celkem 19 LCD obrazovek dobře sledovatelných ve všech částech vlaku, vnitřní vlakové 
informační LED panely, palubní rozhlas, nouzové komunikátory)  

- spoustu dalších služeb a novinek 
- pečlivě vybraný, důkladně vyškolený profesionální personál vždy ochotný s čímkoliv pomoci   
 

Stevardi jsou vybaveni PDA s online přístupem a díky tomu mohou na palubě zajistit servis návazných a extra 
služeb za zvýhodněné ceny:  
 

- Koncept „poslední míle“, který řeší cestu cestujících z nádraží až domů či na schůzku: přistavení vozidla 
až k nástupišti – odvoz taxi nebo vozidlem od autopůjčovny za zvýhodněné ceny (např. 16 Kč/km taxi 
v Praze), 499 Kč/den za vypůjčení elektromobilu SMART, odvoz i s řidičem,  

- Jízdenky na MHD (Praha, Pardubice, Olomouc, Ostrava) dostupné na palubě  
- Operativní zajištění odpovídajícího ubytování v Česku i zahraničí se slevou 5-10 %  
- Letenky s bonusem 
- Zájezdy a eurovíkendy se slevou 5 %  
- Studijní pobyty – slevy 1000 - 1500 Kč - a víza – slevy 200 Kč za vízum  
- Vstupenky do předních divadel za zvýhodněnou cenu  

 
Cestující s LEO Express si mohou tyto služby snadno a rychle objednat jak na palubě vlaku, tak v rámci 
rezervačního systému na internetu nebo přes prodejní místa LEO Express.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEO Express cestujícím nabízí:  
 

- Nové plně klimatizované elektrické soupravy nejmodernější konstrukce s elegantním 
aerodynamickým tvarem.    

- Rychlé a komfortní vlakové spojení na trase mezi Prahou a Ostravou: živý a plynulý rozjezd 
souprav bez nepříjemných pohybů, účinné a velmi tiché brzdění, krátká brzdná dráha, vysoce účinné 
motory vzhledem k nízké celkové hmotnosti, lehká hliníková konstrukce vozidla z protlačovaných profilů. 

 Bezpečnou dopravu: bezpečný, volně průchozí a průhledný interiér souprav, vysoce účinný brzdový 
systém, centrální zavírání a blokování dveří za jízdy, automatická ochrana proti sevření dveřmi, vysoká 
pevnost a odolnost vůči nárazu, automatický systém detekce kouře a požáru, vysoká požární odolnost, 
interiér z nehořlavých materiálů. 

- Ekologickou dopravu: energeticky úsporný elektrický pohon, rekuperace elektrické energie (vracení 
energie do sítě) při brzdění, bezúkapová technologie, vakuové toalety s ekologickými jímkami. 
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Soupravy LEO Express cestujícím poskytují pohodlí a zábavu: 
 

- tři cestovní třídy na výběr (Economy, Business a super luxusní Premium třída)  
- prostorný, odhlučněný, volně průchozí interiér, navržený jako vysoce funkční, precizně zpracovaný, 

elegantní a praktický  prostor s příjemným osvětlením 
- plně klimatizovaný interiér  
- pohodlná, ergonomicky tvarovaná, dostatečně vysoká a polohovatelná sedadla od přední české firmy 

BORCAD cz, se stolky ve všech třídách, elektrickými zásuvkami u každého místa a s dostatkem prostoru 
pro cestující i zavazadla, sedadla ve třídě Premium mají i elektricky polohovatelnou bederní opěrku a lze 
je dokonce upravit i do spací polohy 

- moderní, čisté, ekologicky šetrné toalety s uzavřeným systémem a přebalovacím pultem pro kojence 
- celkem 5 speciálních míst pro rodiče s kočárky a 2 pro hendikepované spoluobčany (se sedadly pro 

doprovod, samonavíjecími pásy a nouzovými komunikátory)  
- bezbariérový vstup, nízkopodlažní uspořádání paluby a nadstandardní vybavení pro hendikepované 

a osoby se sníženou pohyblivostí (včetně výsuvných schodů, přenosné rozkládací nástupní rampy pro 
nájezd invalidního vozíku a bezbariérové toalety)  

- police na prostorná zavazadla  
- vnější informační systém s čelními a bočními LED panely 

 
 
 
 

Více informací na www.le.cz 
 
 
 


