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014/08/2014 AKVIZIČNÍ SLEVY, Jízdenka na léto  

 

  

S účinností od 1. července 2014 vstupuje v platnost akviziční nabídka Jízdenka na léto 
(dále jen jízdenka) za těchto podmínek: 

1. Síťová jízdenka pro jednu osobu, umožňující po dobu své platnosti neomezený počet 
jízd všemi vlaky ČD ve 2. vozové třídě, určená pro držitele In-karty s jakoukoliv platnou 
zákaznickou aplikací a držitele platného průkazu ISIC za cenu 990 Kč, nebo pro 
cestující bez In-karty se zákaznickou aplikací a bez průkazu ISIC za cenu 1 190 Kč. 

1.1. Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy se k jízdence vypočte jako rozdíl mezi 1. a 
2. vozovou třídou jízdného, na které cestující prokáže nárok, a to za úsek, ve kterém 1. 
vozovou třídu skutečně použil. 

1.2. Jízdenka za základní cenu 1 190 Kč je nepřenosná a je na ní uvedeno jméno a 
příjmení cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána 
pouze tehdy, pokud k ní cestující předloží jakýkoliv průkaz s fotografií, jménem a  
příjmením uvedeným na jízdence. Pokud při kontrole jízdních dokladů cestující 
k jízdence nepředloží výše uvedený průkaz, jízdenka nebude pro jízdu uznána a 
cestující zaplatí za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok. 

1.3. Jízdenka za zlevněnou  cenu 990 Kč je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno a 
příjmení cestujícího. Za platnou bude jízdenka při kontrole jízdních dokladů uznána 
pouze tehdy, pokud k ní cestující předloží In-kartu s platnou zákaznickou aplikací 
nebo platný průkaz ISIC znějící na jméno a příjmení uvedené na jízdence. Pokud při 
kontrole jízdních dokladů cestující k jízdence nepředloží některý z výše uvedených 
průkazů znějících na jeho jméno, jízdenka  nebude pro jízdu uznána a cestující zaplatí 
za danou jízdu jízdné, na které prokáže nárok. 

2. Jízdenka lze zakoupit pro období 1. 7. až 31. 8. 2014. 

2.1. Předprodej jízdenky bude zahájen 9. 6. 2014, první den platnosti může být nejdříve 
1. 7. 2014. 

3. Platnost jízdenky je 14 po sobě jdoucích dnů, tedy například jízdenka zakoupená 
s prvním dnem platnosti 5. 7. platí do 18. 7. 2014. 

3.1. Platnost jízdenek s prvním dnem platnosti 19. – 30. 8. 2014 se postupně zkracuje 
tak, aby poslední den platnosti byl 31. 8. 2014, cena jízdenky se nesnižuje. 

3.2. Jízdenku s prvním dnem platnosti 31. 8. 2014 již nelze zakoupit (cestující může 
využít nabídky Celodenní síťové jízdenky). 

4. Jízdenku lze zakoupit u pokladní přepážky ČD jako elektronicky tištěný doklad ze 
zařízení UNIPOK, nebo na eShop ČD. Z ceny této jízdenky nebude cestujícímu přiznán 
výkonový ani kreativní bonus dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících 
a zavazadel. 

 



 

5. Právo z přepravní smlouvy lze u jízdenky uplatnit z důvodů na straně cestujícího 
nejpozději první den její platnosti u pokladní přepážky ČD, u které byla jízdenka zakoupena 
a to do 24:00. Případně na eShop pomocí záložky „vrácení dokladu“. Návratek bude 
v takovém případě proveden po srážce dle čl. 272. 1. Smluvních přepravních podmínek 
Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. 

6.  Ostatní podmínky dle Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou 
drážní osobní dopravu a Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a 
zavazadel platí v plném rozsahu. 

 

 
 
 
(ČD GŘ 56 250/2014) 
 
 
 
 
            V Praze dne 14. dubna 2014    
 
 
 
 
 
 
 
 

 


