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ČD Tip „Advent v Drážďanech“ 
 

1. Obecně o nabídce 
 
Jízdenka je určena pro všechny cestující, kteří chtějí navštívit Drážďany v předvánočním 
období (advent), ať už za nákupy nebo za poznáním saského hlavního města a pro svou 
cestu si chtějí zvolit přímé komfortní vlaky EuroCity (EC).    
 

2. Přepravní podmínky: 
 

a) jízdní doklady se vydávají pro relaci Praha hl. n./Praha-Holešovice – Dresden Hbf, 
b) doklady jsou vždy zpáteční (vždy výchozí z ČR), 
c) platí pro 2. vozovou třídu, doplatek do 1. třídy a přerušení jízdy není možné, 
d) jízdný doklad platí pro cestu TAM pouze ve vlaku, který je na jízdním dokladu 

uveden, přičemž cesta zpět je povolena jakýmkoliv vlakem EC v tentýž den, 
e) jízdenka má platnost 1 den (zvolený den cestování) do 24:00 hod. 

 
3. Pro koho je jízdenka určena: 

 
a) jízdní doklady jsou určeny pro jednotlivce a pro všechny věkové kategorie, 
b) z ceny jízdního dokladu se neposkytují žádné další slevy. 

 
4. Nákup a kontrola jízdních dokladů: 

 
a) doklady si cestující zakupují výhradně přes eShop ČD (přes www.cd.cz), nikoliv 

pomocí služby TeleTiket, přičemž jízdenku nelze vyzvednout v železniční stanici, 
b) cena jízdenky je pevně stanovena v EUR, pro přepočet na CZK se použije jednotný 

železniční kurs, 
c) jízdní doklady lze zakupovat a následně použít pouze ve vymezeném období,  
d) první den platnosti nabídky je 30. 11. 2013, poslední den nabídky je 22. 12. 2013,  
e) období prodeje jízdenek je od 15. 11. do 19. 12. 2013, 
f) předprodej je vždy ukončen 3 dny před odjezdem vlaku, 
c) cestující má povinnost si jízdenku vytisknout a předložit ve vlaku ke kontrole, 
d) jízdenka je nepřenosná (vydaná na jméno cestujícího) a číslo průkazu, které cestující 

uvedl při nákupu jízdního dokladu, musí být prokázáno ve vlaku předložením 
příslušného průkazu, 

e) nabídku lze využít pouze do vyčerpání stanoveného limitu počtu jízdenek na vlak  
a den (kontingent). 

 
5. Návratky: 

 
Jízdenku ČD Tip nelze z důvodů na straně cestujícího vrátit ani vyměnit. 
 
 
 
 

http://www.cd.cz/


6. Upozornění: 
 
Po dobu výluky (2. 12. – 3. 12. 2013) je jízdní doklad platný i v náhradní autobusové dopravě 
mezi stanicemi Ústí nad Labem hl. n. a Dresden Hbf a zpět a v následných náhradních 
vlakových spojích. 

 
7. Přehled nabídky ČD Tip „Advent v Drážďanech“ 

*Cena v CZK je pouze orientační; přepočet mezi EUR a CZK je stanoven jednotným železničním kursem.  
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         v Praze dne 21. října 2013 
 
 
 

    

                                                                                           
Ing. Jiří Ješeta, v.r. 

          ředitel Odboru obchodu osobní dopravy 
 
 

 

Relace název 
nabídky 

Platnost nabídky 
(datum jízdy  
v období) 

typ Vlaky 
 

Období 
prodeje 
nabídky 

cena  

Praha hl. 
n./Praha-
Holešovice 
– Dresden 
Hbf a zpět 

ČD Tip 
„Advent 
v Drážďa-
nech“ 

30. 11. - 22. 12. 
2013 

zpáteční 
 
  

TAM: 
178, 176, 
ZPĚT: 
libovolný  
EC vlak 
(171,173, 
175,177, 
379, 179) 

15. 11. –  
19. 12. 
2013 
 

16EUR/419* 
CZK    


