Cenníky SMS cestovných lístkov (2. vozňová trieda)

Cenník č. 1 SMS Časové sieťové cestovné TEŽ
(2. vozňová trieda)
Platnosť

SMS číslo: 2233
Text SMS
odoslanej zákazníkom

EUR

dvojhodinový obyčajný

2 hodiny od doručenia

A
alebo prázdna SMS
alebo medzera
resp. akýkoľvek iný znak ako sú nižšie
uvedené znaky v tabuľke

2,00

dvojhodinový zľavnený

2 hodiny od doručenia

B

1,00

1-dňový obyčajný

do 24. hodiny dňa zakúpenia

C

4,00

1-dňový zľavnený

do 24. hodiny dňa zakúpenia

D

2,00

dvojhodinový za bicykel a batožinu

2 hodiny od doručenia

X

1,00

-

INFO alebo HELP

-

Typ

SMS s návodom
V cene je zahrnutá 20 % DPH.

Cenník č. 2 SMS Časové sieťové cestovné pre samoobslužný nákup platné okrem SVS TEŽ
(2. vozňová trieda)
SMS číslo: 2255
Text SMS
odoslanej zákazníkom
A
alebo prázdna SMS
alebo medzera
resp. akýkoľvek iný znak ako sú nižšie
uvedené znaky v tabuľke

Typ

Platnosť
(len vo vlakoch kategórie Os)

60-minútový

60 minút od doručenia

20-minútový

20 minút od doručenia

B

1,30

180-minútový pre cestujúcich
s nárokom na bezplatnú prepravu

180 minút od doručenia

Z

0,30

podľa predloženého cestovného lístka
pre cestujúceho
-

X

1,50

INFO alebo HELP

-

jednorazový za bicykel a batožinu
SMS s návodom
V cene je zahrnutá 20 % DPH.

EUR

2,50

Cenník č. 3 SMS Jednorazové cestovné pre nákup prostredníctvom Kontaktného centra
(2. vozňová trieda)
Typ

Platnosť

EUR

bezplatný bez miestenky

len na trase a v deň uvedený v SMS:
• vo vlakoch s kontingentom (min. 1 vlak) - len vo vlaku uvedenom v SMS
• vo vlaku kategórie Os, REX - v ktoromkoľvek vlaku

0,80 EUR
(z toho cestovné: 0 EUR
a expresný príplatok: 0,80 EUR)

bezplatný s miestenkou

len vo vlaku a v deň uvedený v SMS:
• vo vlakoch s kontingentom (min. 1 vlak) - len vo vlaku uvedenom v SMS
• vo vlaku kategórie Os, REX - v ktoromkoľvek vlaku
• miestenka - len vo vlaku uvedenom v SMS

1,20 EUR
(z toho cestovné: 0 EUR,
expresný príplatok: 0,20 EUR
a miestenka: 1 EUR)

miestenka
pre držiteľa MAXI KLASIK
a železničného preukazu

len vo vlaku a v deň, uvedený v SMS

1 EUR
(z toho miestenka: 1 EUR
a expresný príplatok: 0 EUR)

V cene je zahrnutá 20 % DPH.
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