Tisková zpráva

LEO Express bude vozit cestující na pražské
letiště
PRAHA, 29. 6. 2017 – Od poloviny července spouští LEO Express novou
službu odvoz na letiště. V hodinových intervalech bude dopravovat cestující
minibusy z hlavního vlakového nádraží a několika dalších míst v Praze na
Letiště Václava Havla a zpět. Součástí služby je i možnost vyzvednutí
z konkrétní adresy v určené zóně v centru hlavního města.
„Chceme cestujícím nabídnout pohodlnou, snadnou a zároveň cenově dostupnou
přepravu na pražské letiště, která v tuto chvíli dle našeho názoru v hlavním městě
chybí. Klimatizované minibusy vybavené Wi-Fi připojením a zásuvkami budou od
17. července vyjíždět na Letiště Václava Havla Praha z pražského hlavního vlakového
nádraží přes nástupní místa Dejvická a Veleslavín každou hodinu,“ popisuje Kateřina
Veitová, tisková mluvčí LEO Express.
LEO Express tímto rozšiřuje své služby zaměřující se na „poslední míli cesty“, která
zákazníkům pomáhá vyřešit dopravu do finálního místa jejich cesty a naopak. Cestující
budou mít možnost nechat se vyzvednout na konkrétní adrese dle jejich přání, pokud
se bude nacházet v rámci určené oblasti centra hlavního města. Ta zahrnuje například
oblast Karlova náměstí, Náměstí Míru nebo Žižkovské televizní věže.
Společnost cílí také na své cestující, kteří do Prahy dorazí černozlatými vlaky a pokračují
na letiště. Minibusy je vyzvednou na vyhrazeném stání jen 50 metrů od vlakového
nástupiště 1B, kam vlaky společnosti přijíždějí. Odjezdové časy minibusů jsou
nastaveny tak, aby navazovaly na příjezdy vlaků a cestující stihli pohodlně přestoupit.
Stejně je jízdní řád sestaven i pro příjezdy na vlakové nádraží ve směru z letiště.
Současně LEO Express plánuje své služby nabídnout dalším cestujícím, kteří nechtějí
využívat MHD nebo vynakládat vyšší částky za služby taxi.
„Cestující mohou snadno zakoupit jízdenky pro odvoz na letiště online, na palubách
vlaků a autobusů nebo na kterékoli z našich pokladen nebo v síti provizních prodejců,“
doplňuje Kateřina Veitová.
První zákazníky přepraví LEO Express minibusy na letiště 17. července, jízdenky jsou
v prodeji již nyní. Jednotná cena pro cestující, kteří si zakoupí jízdenku bez dodatečné
služby vyzvednutí z adresy, bude 89 Kč (pro jízdy do 31. 7. za zaváděcí cenu 59 Kč).
Pro cestující, kteří se nechají vyzvednout na adrese, bude cena jízdenky 199 korun.
Více informací naleznete na www.le.cz/prg
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Jízdní řád:

Kontakt pro média
Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@le.cz
LEO Express a. s. je multimodální soukromý dopravce, který v roce 2012 zahájil svou činnost novými
vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Dopravce provozuje také rozsáhlou síť autobusových
linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajinu. V roce 2016 se spojil s minibusovým
dopravcem TigerExpress. Zajišťuje také door2door aktivity jako je Odvoz domů. V roce 2016 společnost
oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC. Zakladatelem společnosti je Leoš
Novotný, CEO je Peter Koehler. Více o LEO Express na www.le.cz
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