Tisková zpráva
V Praze 10. 11. 2012

LEO Express v příštím týdnu sveze první cestující
LEO Express ve spolupráci s dodavatelskou firmou Stadler doložil Drážnímu úřadu poslední dokumenty nezbytné
k zahájení pilotního provozu. LEO Express tak může realizovat zkušební provoz s cestujícími na trase mezi Prahou
a Ostravou od 13.11. do 16.11. 2012. Poté bude probíhat finální fáze schvalovacího procesu. Plný provoz se
všemi šestnácti spoji denně LEO Express zahájí od nového jízdního řádu 9. prosince 2012.
LEO Express také zahájil prodej jízdenek na pilotní provoz, a to prostřednictvím rezervačního systému na
www.le.cz a ve svých pokladnách.
„Když jsme se rozhodli investovat do železnice, věděli jsme, že to nebude snadné – není to komerční prostředí, na

které je normální smrtelník zvyklý, má spoustu specifik, která nás denně překvapují. Ale manažery našich
společností jsme proto, abychom problémy překonávali a v konečném důsledku zlepšili služby v dopravě. Máme
porodní bolesti, ale rodíme krásné nové vlaky. Je skvělé, že se nám podařilo tuto situaci vyřešit za tři dny a už
v úterý svezeme první cestující. Budeme rádi, pokud si cestující naše soupravy v pilotním provozu vyzkoušejí
a pomohou nám vylepšit naše služby,“ říká Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel LEO Express.

První cestující se tak mohou s moderními zlatočernými soupravami LEO Expres i s příslušným servisem svézt již
v úterý 13. 11. 2012. LEO Express v pilotním provozu nasadí čtyři spoje denně, dva ve směru z Prahy na Ostravu
a
dva
opačným
směrem
(viz
jízdní
řád
na
www.le.cz/cms/56-jizdni
rad.html?utm_source=tisk_zprava&utm_medium=PR&utm_campaign=Nazev).
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LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který se v letošní roce připravuje na provozování osobní dopravy zcela
novými švýcarskými vlaky na trati Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín 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. Celkem 16 spojů denně od 9. 12. 2012 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

