
 

 

 
V Praze 12. 11. 2012 

Tisková zpráva 

LEO Express ve svých spojích nabídne kvalitní catering  
 
Již během pilotního provozu LEO Express ve dnech 13. 11. až 16. 11. 2012 si budou moci cestující vybrat 
z nabídky chutného a cenově velmi přijatelného občerstvení. LEO Express na palubách svých spojů nabídne mimo 
jiné kvalitní bagety, pochutiny, tradiční české pivo, několik druhů kávy, kvalitní české limonády, ručně vyráběné 
dezerty či švýcarské bonbóny. Vše v cenách do 60 Kč. Cestující se mohou těšit také na snídaňové menu za 
přijatelnou cenu – výběr müsli a sušeného ovoce podle chuti. Během následujících dní LEO Express svou nabídku 
doplní  také o dva druhy teplého wrapu (s masovými kuličkami nebo kuřecí).  
 
„Snažili jsme se, abychom cestujícím i v pilotním provozu nabídli co nejširší výběr čerstvého a kvalitního 
občerstvení, včetně ručně vyráběného. Se zahájením plného provozu od 9. 12. 2012 se chystáme naši nabídku 
občerstvení ještě významně rozšířit,“ vysvětluje Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel společnosti LEO 

Express.  
 
Cestující na palubě LEO Express si může rychle, snadno a pohodlně vybrat ve vnitřním vlakovém portálu  
a objednat přímo u palubního personálu, který jej následně dle libosti přinese až přímo k zákazníkovi.  
 
Menu LEO Express je k dispozici na www.le.cz/files/Zpravodajstvi/Menu_Final-screen2.pdf 
 
Ve svých moderních vlacích nabídne LEO Express cestujícím ve všech třech třídách: 

- elektrické zásuvky u každého místa 
- WiFi internet  
- 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, záběry 

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

a rychlost vlaku, cílovou stanici, čas, počasí 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)  

- další služby 
 

O cestující se bude starat pečlivě vybraný, důkladně vyškolený profesionální personál vždy ochotný s čímkoliv 
pomoci.   
 
Pilotní provoz LEO Express na trase mezi Prahou a Ostravou bude na základě rozhodnutí Drážního úřadu probíhat 
od 13. 11. do 16. 11. 2012. V pátek 9. 11. 2012 LEO Express ve spolupráci s dodavatelskou firmou Stadler doložil 
Drážnímu úřadu poslední dokumenty nezbytné k  zahájení pilotního provozu. Po pilotním provozu bude probíhat 
finální fáze schvalovacího procesu. Plný provoz se všemi šestnácti spoji denně LEO Express zahájí od nového 

jízdního řádu 9. 12. 2012.  
 
Kontakt pro média: 
 
Petr Kopáček 
PR manager 
LEO Express a.s. 
Mobil: 773 740 512 
E-mail: press@le.cz  
 
 
 
 
 

LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který začíná provozovat osobní dopravu zcela novými švýcarskými vlaky 
od listopadu 2012 na trase mezi Prahou a Ostravou  a postupně také na dalších tratích v ČR i v sousedních státech. LEO 
Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje skupinu firem podnikajících v železničním a dopravním 
průmyslu. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný.  Moderní a velmi úsporné zlatočerné vlaky 
LEO Express jsou nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické soupravy aerodynamického tvaru. LEO Express poskytne 
cestujícím velmi kvalitní služby a špičkové technologie za rozumné ceny. LEO Express nabídne přístup  
k funkčnímu WiFi internetu v celé soupravě, elektrické zásuvky u všech sedadel, zábavu a informace prostřednictvím 
unikátního vnitřního audio-video kanálu, pohodlný interiér, polohovatelné sedačky speciálně navržené pro dálkovou 
opravu, dostatek prostoru pro nohy a zavazadla všech cestujících, vyspělý palubní informační systém, moderní a čisté 
toalety přístupné i hendikepovaným, kvalitní catering a další špičkové a stále doplňované služby. O cestující se bude 
starat důkladně vybraný, patřičně vyškolený a ochotný personál. Více o LEO Express na www.le.cz 
 
 
 
 
 
 

http://www.le.cz/files/Zpravodajstvi/Menu_Final-screen2.pdf
mailto:press@le.cz
http://www.le.cz/

