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LEO Express odhaluje své palubní služby a zahajuje dopravu s cestujícími
Pohodlnou jízdu ve speciálně navrhovaných ergonomických polohovatelných sedačkách, dostatek
místa na nohy i zavazadla, elektrické zásuvky u všech sedadel, speciální vnitřní vlakový portál plný
zábavy a informací, WiFi ve všech třech třídách, průběžné informace o stavu jízdy, počasí, okolních
zajímavostech a návazných spojích na LCD obrazovkách, vodu a denní tisk i časopisy zdarma,
možnost bezplatně si vypůjčit tablet, hry pro děti a další servis poskytovaný ochotnou palubní
posádkou, která je díky PDA stále on-line a dokáže cestujícím nejen poradit, ale i operativně zajistit
další návazné služby za zvýhodněné ceny (ubytování, odvoz, taxi, jízdenky na MHD, vstupenky do
divadel, letenky atd.). To vše si mohou vyzkoušet cestující v moderních vlacích společnosti LEO
Express, která po povolení Drážního úřadu realizuje od 13. 11. do 16. 11. pilotní provoz s cestujícími
na trase mezi Prahou a Ostravou. LEO Express přitom nasazuje čtyři spoje denně. (jízdní řád na
www.le.cz/cms/56-jizdni rad.html?utm_source=tisk_zprava&utm_medium=PR&utm_campaign=Nazev)
LEO Express veřejnosti nabídne cestování ve zcela nových nízkopodlažních, plně klimatizovaných soupravách
s aerodynamickým tvarem a atraktivním zlatočerným designem, které zákazníkům poskytnou rychlou (rychlost až
160 km/h) a přitom velmi pohodlnou dopravu ve třech třídách na trase mezi Prahou a Ostravou.
„Jsme rádi, pokud nám veřejnost hned na začátku sdělí všechny své připomínky a podněty. I když jsme udělali
hodně moc pro to, abychom byli výborní, nedostatky se jistě najdou a ty chceme během tohoto období co
nejdříve najít a odstranit,“ vysvětluje Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel LEO Express. Po pilotním
provozu bude probíhat finální fáze schvalovacího procesu. Od nového jízdního řádu 9. 12. 2012 pak LEO Express
nasadí celkem 16 spojů denně.
Zábavní a informační vlakový portál
Cestující ve spojích LEO Express se mohou těšit například na unikátní vlakový portál plný zábavy
a informací. Ten není závislý na vnějším signálu a může tedy fungovat po celou dobu jízdy. Více než 160 GB dat
je nahráno do vyspělých systémů každé moderní soupravy LEO Express a cestující tak během jízdy mohou přes
notebook, tablet, mobilní telefon nebo jiné zařízení s podporou WiFi jednoduše poslouchat oblíbenou hudbu,
sledovat filmy, hrát hry, dívat se na záběry z čelní kamery, vybírat si z palubního menu cateringu a dalších služeb
nebo jen tak chatovat se spolucestujícími. Cestující na portále také naleznou informace o zajímavostech na trase
mezi Prahou a Ostravou, o soupravách a společnosti LEO Express atd. Přístup na tento portál je ve všech třídách
zdarma, stačí jen otevřít internetový prohlížeč a uživateli se zobrazí kompletní menu.
„Chceme, aby se lidé na palubě našich vlaků nenudili. Jsme první dopravce, který cestujícím v Česku nabízí tak

komplexní zábavní a informační portál na palubě vlaku. Stejně jako u jiných služeb, i v tomto případě jsme se
inspirovali u předních západoevropských dopravců. Můžeme tento systém nabídnout i díky tomu, že máme nové
moderní soupravy vybavené špičkovou ICT infrastrukturou. Jako uživatelské rozhraní jsme zvolili jednoduchou
a přitom atraktivní grafiku a přehledné uspořádání. Nikdo se toho nemusí bát, systém s přehledem zvládnou
ovládat třeba i senioři. Budeme rádi, když od veřejnost získáme další podněty na vylepšení. Tento systém
budeme dále v následujících několika týdnech průběžně vylepšovat a doplňovat, např. o zpravodajství ,“
zdůrazňuje Leoš Novotný, zakladatel a generální ředitel společnosti LEO Express.
Vlakový portál plný zábavy a informací cestujícím zdarma nabízí:








Filmy: výběr z desítek českých i zahraničních titulů: ceněná klasika, slavné komedie, známé dětské filmy
a pohádky, krimi, historické filmy i špičková dramata
Rádio: s několika základními streamy a se styly na výběr (pop, rock apod.)
Hry: téměř 2000 her pro zábavu cestujících různých kategoriích (adventury, bojové, sportovní, strategie,
střílečky atd.).
Vlakový chat: cestující si mohou chatovat za jízdy s dalšími lidmi na palubě
Palubní menu: kompletní nabídka občerstvení
Potřebné informace: aktuální informace o jízdě, o pamětihodnostech a zajímavostech na trase, o
návazných spojích v cílových městech, o nabídce cateringu a palubních službách.
Záběry z vlakových kamer
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Prostřednictvím zábavního portálu se mohou cestující připojit také na WiFi internet dostupný taktéž ve všech
třídách zdarma.
Vyspělý palubní informační systém
V celém vlaku je rozmístěno celkem 19 LCD obrazovek dobře sledovatelných ze všech míst. Tento vyspělý
palubní informační systém cestující průběžně informuje o průběhu jízdy, jízdním řádu, aktuálním čase, stavu
počasí, momentální poloze a rychlosti vlaku, poskytuje zajímavé informace o pamětihodnostech na trase.
Prostřednictvím LCD obrazovek se představí nejen společnost LEO Express a její vlaky, ale i aktuální posádka na
palubě.
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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. Celkem 16 spojů denně
v plném provozu 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

