Praha, 29. íjna 2010

17. listopadu na výlet za 199 korun
eské dráhy a obchodní et zec Lidl

eská republika pokra ují v úsp šné

spolupráci a spole n nabídnou lidem další výhodnou jízdenku

D Net,

tentokrát na státní svátek 17. listopadu. Za 199 korun s ní mohou
zákazníci cestovat celý den vlaky

eských drah kamkoli po

eské

republice. Jízdenka platí pro jednu osobu ve druhé vozové t íd . Pouze
v Pendolinech je t eba dokoupit povinnou rezervaci.
Poukázku na

D Net za 199 korun si mohou zákazníci koupit v prodejnách et zce Lidl od 4. do

16. listopadu, v prodeji je jich rovných 10 000. Zakoupenou poukázku si následn
nebo ve vlaku vym ní za jízdenku
chtít.

v pokladn

D Net a mohou vyrazit na celodenní výlet kamkoliv budou

eské dráhy již uskute nily se spole ností Lidl t i podobné akce, a získaly tak dodate né tržby

1,6 milionu korun a reklamní pln ní v hodnot 2,7 milionu. Cílem t chto akcí je využít volnou kapacitu
vlak ve svátky, což se v minulosti vždy poda ilo. Také proto je aktuální nabídka sm ována na státní
svátek Den boje za svobodu a demokracii.

Dosud realizované akce:
28.10. 2009 – státní svátek Den vzniku samostatného eskoslovenského státu
25., 26. a 27.12.2009 – váno ní svátky
4.4. 2010 – Velikono ní ned le

Spolupráce s externími prodejci je jednou z možností, jak oslovit nové zákazníky, využít volnou
kapacitu vlak a získat dodate né tržby. Díky prodeji ak ních jízdenek p es externí prodejce (p .
Lild,

edok, JP Servis) zatím

Celkov se tržby

eské dráhy získaly dodate né tržby ve výši 30 milion

korun.

D ve vnitrostátní p eprav od ledna do srpna meziro n zvýšily o víc jak 110 milion

korun, aniž by dopravce zdražoval nebo zohlednil lednový r st DPH.
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Informace o eských drahách, a. s.
Akciová spole nost

eské dráhy pat í k p edním železni ním dopravc m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje

p es 163 milion cestujících. V jízdskového odd leníním ádu 2009/10 vypraví

eské dráhy pr m rn 7 500 spoj každý den.

Díky do ešení financování ve ejné železni ní dopravy m že národní dopravce pokra ovat v masivní obnov vozidlového parku.
V roce 2009 investovaly

eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude

5 miliard. S tím samoz ejm úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb.
Pro snadnou orientaci cestujících vytvo ily

eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu

eských drah nebo p es Kontaktní centrum je

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove zde dopravce nabízí výb r
levných eTiket do zahrani í a ak ních zpáte ních jízdenek

D Tip do okolních zemí.

