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Obchodní podmínky speciální nabídky s:)mileVýlet 

S:)mile Výlet je speciální nabídka LEO Express cenově zvýhodněných vstupenek na turistické 
akce v cílových stanicích LEO Express k jízdenkám na vlak LEO Express. 

Nákup vstupenek 

Nákup vstupenek je možný pouze online v rezervačním systému LEO Express na www.le.cz při 
nákupu jízdenek.  

Zlevněné vstupenky není možné zakoupit samostatně bez jízdenek a to ani zpětně (dokoupit 
vstupenky k již historicky zakoupeným jízdenkám). 

Zlevněné vstupenky není možné zakoupit na pokladnách nebo u provizních prodejců LE. 

Pro každou cílovou stanici jsou definovány určité turistické atrakce, které se nachází právě v 
dané cílové stanici. Není tedy možné zakoupit vstupenky do jiného města než je cílová stanice 
zakupovaných jízdenek. 

Druhy vstupenek 

Jednotlivé plné – platí pro všechny cestující, kteří si rezervují jednotlivé jízdenky a nespadají do 
definované skupiny cestujících, kteří mají nárok na vstupné zlevněné (dle jednotlivých míst). 

Jednotlivé zlevněné – u každého turistického místa je přesně definovaná skupina cestujících, 
kteří mají nárok na zlevněné vstupné (např. děti do 15 let, studenti, senioří apod.). Tato 
informace je napsána u přehledu míst na www.le.cz a také přímo v rezervačním systému 
v detailu nákupu vstupenek pro dané místo. 

Rodinné – Rodinné vstupné je možné zakoupit pouze k tarifu RODINA. Cena je jednotná bez 
ohledu na počet cestujících. Počet vydaných vstupenek ale přesně odpovídá rezervovanému 
počtu cestujících (ne maximální možné variantě). 

Vyzvednutí vstupenek 

Vstupenky je nutné si fyzicky vyzvednout na pokladně LEO Express v cílové stanici. Bez platných 
vstupenek nebudou zákazníci na turistickém místě vpuštěni a nebude jim uznán nárok na slevu.  

Vstupenky je možné vyzvednout si ještě před odjetím spoje, ke kterému byly vstupenky 
zakoupeny. Po tomto vyzvednutí, však není možné jízdenku stornovat. 

V cílové stanici Ostrava je možné si vstupenky vyzvednou pouze na pokladně na hlavním 
nádraží, odkud je nejlepší spojení do všech nabízených turistických míst. 

Platnost vstupenek 

Zlevněné vstupenky nejsou platné pouze v den vyzvednutí. Minimální garantovaná platnost je 3 
měsíce (může však být i delší). Reálná platnost vstupenek je na nich vždy vyznačena. 

Storno podmínky 

Vstupenky je možné stornovat pouze společně s jízdenkami na vlak až do chvíle odjezdu spoje, 
ke kterému jsou vstupenky zakoupeny. Po stornování je celá částka za vstupenky i jízdenky 
převedena na účet zákazníka ve formě kreditu, který je následně využitelný pro další nákupy 
jízdenek i vstupenek. 

Vstupenky nelze stornovat samostatně. 

http://www.le.cz/
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Pozdější storna (po odjezdu spoje, ke kterému byly vstupenky zakoupeny) pouze vstupenek 
nejsou možná. 

Pokud dojde k vyzvednutí vstupenek ještě před odjezdem spoje, ke kterému byly vstupenky 
zakoupeny, pak již není možné tyto jízdenky stornovat nebo měnit. 

Platnost nabídky 

Nabídka cenově zvýhodněných vstupenek na turistická místa v cílových stanicích LEO Express se 
může kdykoliv změnit (co do výše nabízených míst nebo výše slev) nebo případně i zrušit 
kdykoliv v průběhu roku. Aktuální nabídka bude vždy vyhlášena na webových stránkách 
www.le.cz nebo přímo v rezervačním systému.  

Změna těchto obchodních podmínek je vyhrazena. 

http://www.le.cz/

