
TČ:
1113002086719827Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

JEDNOSMERNÁ CESTAJEDNOSMERNÁ CESTAJEDNOSMERNÁ CESTA

R30.10.16 15:49 Spišská Nová Ves 30.10.16 20:33Bratislava hl.st.
VAG.

1604
ODCHOD / HINFAHRT MIESTO / PLATZ

->
VLAK / ZUG

Z / VON DO / NACH

Spišská Nová Ves Bratislava hl.st.30.10.16

CESTOVNÝ LÍSTOK NA BEZPLATNÚ PREPRAVU

CEZ / VIA : Poprad Štrba Liptov.Mik Ružomberok Vrútky Žilina Považ.Bys Púchov Trenčín Leopoldov Trnava Ba-Vinohra

Martin Gburík

ŽIAK/ŠTUDENT

31.10.16

Trieda

2.tr.

Bezplatne

15:49 12:00

Nástup cesty možný len v 1.deň platnosti. Bezplatný CL a miestenka cez t.č. 18 188

EA682609 | 713316

Dátum vyhotovenia - úhrady: 17.10.16 22:02

TR.

Tento internetový cestovný doklad (ITD) je neprenosný, platí len pre cestujúceho,
ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené. V prípade vlakov kategórie RR, R, Ex,
EC, EN a SC platí iba vo vlaku a v deň, na ktorý bol zakúpený, využitie ITD v inom
vlaku tejto kategórie nie je možné.

Cestujúci je povinný k tomuto ITD na požiadanie sprevádzajúceho alebo kontrolného
personálu (zamestnancov ZSSK) predložiť identifikačný doklad s fotografiou
(u občanov nad 62 rokov občiansky preukaz, pas alebo Preukaz zákazníka s
fotografiou, u detí od 6 do 15 rokov Preukaz pre dieťa do 15 rokov, u dôchodcov do
62 rokov Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov, u žiakov/študentov BČK s
aktivovanou dopravnou časťou alebo Preukaz pre žiaka/študenta), ktorého číslo je
na tomto ITD uvedené.

Tento ITD je možné vrátiť z dôvodov na strane cestujúceho online prostredníctvom
internetu na www.slovakrail.sk alebo v osobnej pokladnici na stanici.

* *2.tr.

* ** * ** *

Cest. lístok platí len s prísluš.preukazom.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli Sa vložka č.3497/B
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TČ:
1113002086719928Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

JEDNOSMERNÁ CESTAJEDNOSMERNÁ CESTAJEDNOSMERNÁ CESTA

R30.10.16 15:49 Spišská Nová Ves 30.10.16 20:33Bratislava hl.st.
VAG.

1604
ODCHOD / HINFAHRT MIESTO / PLATZ

->
VLAK / ZUG

Z / VON DO / NACH

Spišská Nová Ves Bratislava hl.st.30.10.16

MIESTENKA

CEZ / VIA :

Martin Gburík

ŽIAK/ŠTUDENT

30.10.16

Trieda

2

EUR

Základ dane 0.83 / 20% DPH 0.17

15:49 20:33

EA682609

Dátum vyhotovenia - úhrady: 17.10.16 22:02

TR.

Tento internetový cestovný doklad (ITD) je neprenosný, platí len pre cestujúceho,
ktorého osobné údaje sú na ňom uvedené. Platí vo vlaku a v deň, na ktorý bol
zakúpený, v prípade nevyužitia tohto vlaku platí taktiež v ktoromkoľvek
nasledujúcom vlaku na rovnakej trase s nástupom cesty v prvý deň platnosti.
Rezervácia miesta platí len vo vlaku a v deň uvedený na tomto ITD.

Cestujúci je povinný k tomuto ITD na požiadanie sprevádzajúceho alebo kontrolného
personálu (zamestnancov ZSSK) predložiť identifikačný doklad s fotografiou
(občiansky preukaz alebo pas, u detí od 5 do 15 rokov akýkoľvek preukaz
s fotografiou a dátumom narodenia, u detí do 5 rokov identifikačný doklad
sprevádzajúcej osoby, podľa zakupovanej ponuky aj preukazy JUNIOR RAILPLUS
EURO<26, KLASIK RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, Žiacky preukaz vydaný ZSSK
v papierovej podobe, Žiacky/študentský preukaz vo forme BČK, sieťový cestovný
lístok MAXI KLASIK - neprenosný alebo Železničný preukaz), ktorého číslo je
na tomto ITD uvedené.

Tento ITD je možné vrátiť z dôvodov na strane cestujúceho výlučne online
- prostredníctvom formulára na webovej stránke www.slovakrail.sk v súlade
s Obchodnými podmienkami Internetového obchodu ZSSK zverejnenými
na www.slovakrail.sk.

1.00

miestenka Okno7 952

* ** * ** *

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddieli Sa vložka č.3497/B
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IČO: 35914939 DIČ: 2021920076 IČ DPH:SK2021920076

ZSSK 07351/33515


