Tisková zpráva
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O LEO Express je zájem, prodlužuje svou trasu až do Karviné
LEO Express vychází vstříc poptávce cestujících z Karviné a okolního regionu. Od dnešního
rána jsou novými zastávkami Karviná a Dětmarovice. Každý den bude jeden spoj vyjíždět
v 6:08 z Karviné. Další spoj ve 4:08 bude jezdit ve všední dny a v sobotu.
„Od začátku roku roste obsazenost našich vlaků, ta se nyní pohybuje kolem 70%,“ říká Leoš
Novotný, ředitel společnosti LEO Express, a pokračuje: „Právě proto, že je o naše vlaky takový
zájem, který stále roste, tak jsme se rozhodli nabídnout naše služby i lidem z Karviné a okolí.
Vnímáme jejich zájem o naše nové vlaky a potenciál, který jako technologicky nejmodernější dopravce
chceme využít.“ Od ledna přepravil LEO Express více než čtvrt milionů cestujících a ve špičkách musí
řešit vysoký zájem cestujících spojením dvou svých souprav.
Jízdenky jsou v prodeji jak na pokladně přímo na nádraží v Karviné, tak v e-shopu LEO Express.
Jako jediný dopravce jezdí LEO Express novými technologicky nejmodernějšími vlaky s až o polovinu
nižšími provozními náklady. Nabízí na rozdíl od konkurence tři cestovní třídy Economy, Business a
Premium. Vlaky LEO Express jsou jako jediné na této trase nízkopodlažní a bezbariérové.
„Z výzkumu, který jsme si nechali realizovat, vyplynulo, že celých 85 % našich zákazníků je spokojeno
s našimi službami. Co je, ale ještě cennější je skutečnost, že procento nespokojených zákazníků je
minimální. Věřím, stejný trend uvidíme i u nových cestujících z Karviné,“ říká Leoš Novotný.
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LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který v listopadu 2012 začal přepravovat cestující zcela novými
švýcarskými vlaky, nejdříve na trati mezi Prahou a Ostravou. LEO Express hodlá v budoucnu zahájit dopravu také na
dalších trasách v ČR i sousedních státech. LEO Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje
skupinu firem podnikajících v železničním a dopravním odvětví. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš
Novotný. Více o LEO Express na www.le.cz

