Tisková zpráva

LEO Express spouští přepravu kol.
Další novinkou je autobusová linka Praha –
Lipno.
PRAHA, 13. 4. 2017 – Dopravce LEO Express v dubnu spustil přepravu kol na
všech svých vlacích a vybraných autobusových linkách. Cestující mohou
využívat nových stojanů, díky nimž není nutné kola skládat, až do konce
října. Služba bude dostupná i na nové autobusové lince Praha – Lipno,
kterou dopravce spouští 5. května.
Kola lze během jarních a letních měsíců přepravovat na všech vlakových spojích do 31.
října 2017, a to po zakoupení rezervace k jízdence, ať už online na www.le.cz, nebo
offline na pokladnách LEO Express. Stojany jsou připraveny také u autobusových spojů
Praha – Salzburg až do 5. května a poté během celého měsíce října.
Služba přepravy kol bude dostupná pro cestující i na nové autobusové lince Praha –
Lipno nad Vltavou, která startuje 5. května. Spoj bude mimo jiné zastavovat také ve
Vyšším Brodě, Zlaté Koruně a Rožmberku nad Vltavou, oblíbených vodáckých
destinacích. LEO Express tak cílí především na příznivce vodní turistiky, pro které,
kromě autobusové linky, připravil i služby v podobě akcí s vybranými půjčovnami lodí,
kde po předložení jízdenek získají slevu na půjčovné. Jízdenky je možné rezervovat již
nyní.
Další informace:
V promo akci, která trvá až do 21. dubna, lze zakoupit místo pro kolo za speciální
zavádějí cenu 1 Kč. Po tomto termínu zaplatí za přepravu kola 49 Kč. Místa pro kola
jsou blokována pro jízdenky v tarifu Kolo, vždy 24 hodin před plánovaným odjezdem
spoje jsou volná místa odblokována k rezervaci pro ostatní cestující.
Více informací naleznete na https://www.le.cz/i.php?page=cms-56939.
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LEO Express a. s. je multimodální soukromý dopravce, který v roce 2013 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 Společnost LEO Express
již od poloviny roku 2013 dosahuje kladného provozního výsledku hospodaření, tedy nejrychleji ze všech
soukromých dopravců v Evropě. 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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