Zaručuje cestujícím všechna práva

Široce použitelná
Srozumitelná

Funguje přesně tak, jak jste zvyklí –
na nádraží, na webu, v mobilu.

Ohleduplná

3697

Zjednodušuje cestování osobám se
sníženou schopností pohybu a orientace.
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Kombinuje cestu vlakem s MHD

v zařízení

na kartě
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Jednotná

zvíte na
Vše důležité se do
jednajizdenka.cz

Platí napříč dopravci ve všech vlacích,
umožňuje snadnější přestupy.
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Cestujte libovolným spojem v den platnosti.
Snadno vyřešíte i rezervaci místa.

Z:
e kdekoliv v ČR
železniční stanic

Flexibilní

iny
jednotlivci i skup

jedna jízdenka pro všechny

Platí:
během dne
na libovolný spoj

Přichází OneTicket:

one ticket
jedna jízdenka
oneticket.cz | jednajizdenka.cz

Proč vzniká

Lidé se často ptají...
one ticket
jedna jízdenka

na dálkových linkách i v regionech. Tento
proces je přirozený. Musí však být zachován
komfort pořízení a využití jízdenek.
OneTicket je univerzální jízdenka, která vás
doprovodí během celé cesty –
bez ohledu na to, kterými vlaky jedete
a kolikrát budete přestupovat.

oneticket.cz | jednajizdenka.cz

Půjde koupit všude

Komu je určena?

Pořídíte ji všude, kde kupujete jízdenky dnes:

Každému. Především však tomu, kdo

—
—
—
—
—

—

v pokladnách na nádražích,
ve vlacích (na lokálních tratích),
na oneticket.cz nebo jednajizdenka.cz,
v e-shopech dopravců,
v mobilních aplikacích.

Cena podle kilometrů
Cena se počítá jednoduše podle vzdálenosti.
Je vždy stejná bez ohledu na spoj.

chce svobodu výběru spoje tam,
kde existuje několik možností,

Zvládá i místenky
K jízdence je možné přidat rezervaci místa,
kterou lze podle potřeby i měnit. Můžete
si také doplatit vyšší cestovní třídu.

Ano, platí všechny státem nařízené slevy.
Nahradí OneTicket jízdenky dopravců?
Ne, i nadále bude možné koupit jízdenku
dle tarifu dopravce, včetně obchodních
nabídek. Vzniká však nová, univerzální
alternativa s dodatečnými výhodami.
Mohu OneTicket kombinovat
Ne, bohužel. Jízdenka platí u všech
dopravců, a proto nefunguje s komerčními
slevami jednotlivých společností.
Lze jízdenku stornovat?
Ano, jde to v pokladnách nebo online – podle
toho, kde byla koupena. Protože je otevřená,
vrácení je možné před prvním dnem platnosti.

— přestupuje mezi více dopravci
získá jistotu lepších přestupů

Platí v povinně místenkových spojích?
Lze také koupit doplatek do vyšších tříd.
Je možné OneTicket využít

Platí v celé republice
OneTicket je uznáván ve všech vlacích na
území ČR. Nabídne také možnost kombinovat
vlak i cestu na nádraží pomocí MHD nebo
příměstské dopravy. Vše na jedné jízdence.

Dostanu slevu jako student/důchodce?

— přestupuje na linku, kde se střídá
více společností – díky jedné jízdence
využije první vhodný spoj,

Ano, v nabídce jsou traťové i celosíťové
jízdenky s platností od 7 do 365 dní.
Platí i při cestách do zahraničí?
Zatím ne, jízdenky platí na území ČR.
Jsou jízdenky přenosné?

— chce cestovat od dveří ke dveřím
na jedinou jízdenku.

Ne. Elektronické jízdenky jsou vždy vystavené
na jméno cestujícího. Papírové jízdenky

Máte dotaz? Ptejte se!
@jednajizdenka

