Změna dopravce na Orlicku
od 15. prosince 2019
Vážení cestující,
od 15. prosince 2019 Leo Express nahradí České dráhy v obsluze závazkových regionálních tratí na trasách Ústí nad
Orlicí – Mlýnický Dvůr a Dolní Lipka – Hanušovice. Připravili jsme pro Vás krátký přehled informací, díky kterému Vás
cestování s novým dopravcem nezaskočí!

Tarify a jízdné
Na palubách regionálních spojů Leo Express můžete cestovat s platnou jízdenkou Leo Express, nebo tarifu IREDO.
Jízdenky Leo Express zakoupíte na našich pokladnách v Letohradě, Jablonném nad Orlicí a Králíkách, na palubách
našich vlaků, v e-shopu nebo aplikaci, kde můžete využívat benefitů našeho věrnostního programu Smile Club. Aktuální
ceny můžete najít na našem webu le.cz
Jízdenky IREDO pořídíte na pokladnách všech dopravců, palubách autobusů i vlaků. S přestupní nebo časovou jízdenkou
můžete využít služeb každého z dopravců. V našich vlacích se můžete nadále pohodlně prokazovat Čipovou kartou
IREDO. Aktuální ceny můžete najít na webu iredo.cz nebo na každé stanici veřejné dopravy.
Cestující jedoucí ze stanice bez obsluhované pokladny si může zakoupit jízdenku (v tarifu Leo Express i IREDO) přímo
na palubě vlaku.
Přestupujete mezi více dopravci? Pokud nemáte ve stanici dostatek času na nákup jízdenky druhého dopravce, na
palubách vlaků Leo Express i Českých drah máte nárok na nákup jízdenky bez přirážky i při jízdě ze stanic s pokladnou.

Jízdní řády a přestupy
Jízdní řády, platné od 15. prosince, najdete už nyní na webu le.cz/orlicko a nástěnkách ve vybraných stanicích na trati.
Budete v Ústí nad Orlicí přestupovat na vlaky Českých drah? Je to jednoduché, návaznost přestupů zůstane zachována
a vlaky na sebe budou čekat podle stejných pravidel jako doposud. Pokud nebudete mít během přestupu dostatek
času k nákupu jízdenek na pokladně ČD, můžete si je zakoupit přímo na palubě návazného vlaku bez přirážky.

Pro bližší informace navštivte náš web nebo se obraťte na naše
zákaznické centrum na telefonním čísle +420 220 311 700.

le.cz/orlicko

