
Jízdenka s místenkou cestující
/ firma: frantisek.zvonecek@le.cz kategorie: dospělý

číslo
místenky: 32a0 - c596 číslo

průkazu: ---

vlak LE1355 dne 09.02.2013 pravidelný odjezd: 08:29 pravidelný příjezd: 11:52

ze stanice: přes: do stanice:

Praha hl. n. Pardubice, Olomouc hl. n., Ostrava Svinov,
Ostrava hl.n. Bohumín

třída economy vůz: D sedadlo: služby:

D180

---

---

---

---

---

---

 

Jízdenka s místenkou cestující
/ firma: frantisek.zvonecek@le.cz kategorie: dospělý

číslo
místenky: 597a - c595 číslo

průkazu: ---

vlak LE1360 dne 09.02.2013 pravidelný odjezd: 14:15 pravidelný příjezd: 17:39

ze stanice: přes: do stanice:

Bohumín Ostrava hl.n., Ostrava Svinov, Olomouc hl.
n., Pardubice Praha hl. n.

třída economy vůz: C sedadlo: služby:

C35

---

---

---

---

---

---



Shrnutí - daňový doklad
Spoj Sedadlo Místenka Třída Služby DPH Akční /zlevněná

cena s DPH

LE1355 D180 32a0c596 economy jízdné 15% 243,- Kč

LE1360 C35 597ac595 economy jízdné 15% 141,- Kč

Celkem: 384,- Kč

kód jízdenky: bkjn - hmc1 - 8744
datum / DUZP: 01.02.2013 osob: 2

úhrada: kredit   

Tento doklad slouží jako doklad o zaplacení ve smyslu §28, odst. 6 ZDPH

Informace pro cestující
Použití tohoto dokladu se řídí smluvními přepravními podmínkami společnosti LEO Express a.s. pro veřejnou drážní
osobní dopravu a tarify LEO Express a.s.

Tento doklad:
• Je v případě uplatnění zákonných slev nepřenosný (při odbavení na palubě vlaku musí být přítomen cestující, jehož jméno a číslo
průkazu je v dokladu uvedeno).
• Platí pouze ve vlaku, traťovém úseku a v den, pro který byl zakoupen.
• V případě uplatňování nároků na slevu, předkládejte prosím tuto jízdenku spolu s průkazem zakládajícím nárok na tuto slevu
pověřenému zaměstnanci společnosti LEO Express, a.s.
• V případě výzvy pověřeného zaměstnance LEO Express a.s. lze tuto jízdenku předložit i v elektronické podobě (na displeji notebooku
nebo jiného zobrazovacího zařízení).

Další informace na www.le.cz/prepravni_rad a na informační lince kontaktního centra LEO Express a.s., tel 800 88 44 22. Vaše náměty
a případné připomínky můžete zasílat na e-mail: cestujici@le.cz, kde se jimi bude zabývat tým zákaznického servisu.
Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů v našich nejmodernějších vlacích
švýcarské kvality za české ceny.

LEO Express a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 – Radlice
www.le.cz, e-mail: info@le.cz, tel.: +420 800 88 44 22, DIČ CZ29016002

http://www.le.cz/prepravni_rad

