Avízo
V Praze 5. 11. 2012

Pozvánka: LEO Express vypravuje speciální spoj - ukáže služby
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás pozvat na speciální jízdu v soupravě LEO Express, která odjede ve středu 7. listopadu v
cca 10:00 z Prahy hl.n. a přes Pardubice, Olomouc a Ostravu dorazí do Bohumína a poté se vydá
zpět. Bude to vůbec první jízda s cestujícími, kterou LEO Express vypraví. Upozorňujeme ale, že tento spoj se
neprodává a není tedy ani v rezervačním systému.
Na palubě tohoto speciálního spoje bude mj. kompletní management LEO Express v čele se zakladatelem
a generálním ředitelem Leošem Novotným. Při této jízdě poprvé představíme služby, které nabídneme našim
cestujícím při následném provozu, tj. speciální vnitřní zábavní a informační portál, catering, palubní a informační
systém, palubní servis a další překvapení.
Cestující bude obsluhovat plně vyškolená posádka a na otázky odpovídat samotní tvůrci a palubních služeb
a smluvní partneři LEO Express.
Svou účast na této jízdě prosím potvrďte do úterý 6.11. 2012 do 16:00 na petr.kopacek@le.cz. Při
registraci prosím uveďte jméno účastníka, kontakt, místo nástupu a úsek na trase, který s námi absolvujete
(např. Praha-Pardubice). Doporučujeme si s sebou vzít notebook nebo tablet. Po registraci obdržíte e-mailem
speciální jízdenku s číslem vašeho sedadla (vzít prosím s sebou do vlaku).
Sraz pro média v Praze: Praha hl. n., 9:45 (nástupiště bude upřesněno), odjezd vlaku cca 10:00 (Pozn.:
Z Prahy do Pardubic pojedou 2 soupravy spřažené dohromady, v Pardubicích se rozpojí a jedna souprava se
vrátí se zájemci zpět do Prahy - příjezd cca 12:30 - a druhá bude pokračovat směr Bohumín)
Sraz pro média v Pardubicích:
Pardubice hl. n., příjezd soupravy 11:09; (nástupiště bude upřesněno)
Harmonogram: rozpojení dvou spřažených souprav, fototermín, nástup do soupravy (prosíme o včasný
příchod)
Sraz pro média v Olomouci:
Olomouc hl.n., příjezd soupravy 12:48, (nástupiště bude upřesněno)
Harmonogram: fototermín, nástup do soupravy (prosíme o včasný příchod)
Sraz pro média v Ostravě:
Ostrava hl.n. , příjezd soupravy 13:56 (nástupiště bude upřesněno)
Harmonogram: fototermín, nástup do soupravy (prosíme o včasný příchod)
Souprava se bude z Bohumína vracet zpět do Prahy přes Ostravu (příjezd cca 15:10), Olomouc (příjezd cca
16:11) a Pardubice (příjezd cca 17:35).
Kontakt pro média:
Petr Kopáček
PR manager
LEO Express a.s.
Mobil: 773 740 512
E-mail: press@le.cz
LEO Express a. s. je česká železniční společnost, která se připravuje na provozování osobní vlakové dopravy zcela novými
soupravami LEO Express od prosince 2012 na trati Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín a postupně také na dalších
tratích
v ČR i bude
v sousedních
státech. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný. LEO Express je
S LEO
Express
doprava
součástí
skupiny
LEO
TRANSPORT,
která
dnes
sdružuje
skupinu
firem
podnikajících
v železničním
a dopravním průmyslu. Moderní a velmi úsporné vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní, plně klimatizované elektrické
soupravy aerodynamického tvaru. Celkem 16 spojů denně poskytne cestujícím kvalitní služby a také špičkové technologie.
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DOPRAVA:
Nabídnou
funkční
internet,
elektrické zásuvky pro všechny, zábavu a informace prostřednictvím unikátního vnitřního audiovideo kanálu, pohodlný interiér, speciálně konstruované polohovací sedačky, dostatek prostoru pro nohy a zavazadla všech
cestujících, vyspělý palubní informační systém pro cestující, moderní toalety přístupné i hendikepovaným. O cestující se bude
starat patřičně vyškolený a vstřícný personál. Více o firmě LEO Express na www.le.cz

