Vážení cestující, od neděle 10. prosince 2017
na šumavských linkách 194 České Budějovice–Černý Kříž,
197 Číčenice–Nové Údolí a 198 Strakonice–Volary, zajišťuje
přepravu osobními vlaky dopravce GW Train Regio a.s.
Tarif
Ve vlacích platí tarif dopravce GW Train Regio a.s. Na trati 194 v úseku České Budějovice – Zlatá
Koruna platí také tarifní podmínky IDS Jihočeského kraje. Nabízíme jízdenky jednorázové a
časové, které jsou zvýhodněné pro pravidelné cestující. Jízdenky jsou nabízeny v kategoriích
obyčejné a zvláštní nebo zlevněné (děti 6-14 let, žáci 6-14 let, student 15-25 let, seniory nad 65
let, návštěvy dětí v ústavu a pro držitelé průkazu ZTP a ZTP). Studenti 15-25 let a žáci 6-14 let
musí nárok na slevu prokázat žákovským průkazem, stejně tak senioři nad 65 let průkazem
totožnosti (např. OP).
Dále jsou nabízeny zvláštní nabídky jízdenek jako je sleva 50 % pro skupiny nad 15 žáků/studentů
včetně doprovodu, sleva 20 % pro skupiny nad 15 osob (bez omezení počtu), sleva 5 % pro
zpáteční jízdenky, sleva 5 % při nákupu jízdenek přes e-shop. Za 250,- Kč pak nabízíme akční
celodenní jízdenku (cena včetně kola, psa a zavazadla) a jízdenku JIKORD+.
Pro pravidelné cesty do škol a do zaměstnání jsou cestujícím k dispozici zvýhodněné časové
jízdenky na 7, 30 nebo 90 dní. Roční jízdenka pro jednu osobu bez omezení jízd je k dispozici za
5.490,- Kč. Jako univerzální nosič časové jízdenky slouží bezkontaktní platební karta. Cestující
použije jako nosič pro časové jízdenky svoji běžnou bezkontaktní platební kartu (debetní nebo
kreditní) nebo si může pořídit bezkontaktní předplacenou platební kartu. Platební karta je
použitá pouze jako identifikátor časového jízdenky, na kartu není možné nahrát či zapsat
jakoukoliv informaci, časová jízdenka je ke kartě pouze přiřazena ve své virtualizované podobě.





V našich vlacích není možné cestovat na jízdenky Českých drah ani jiných železničních
společností.
Jízdenky na naše vlaky nelze zakoupit v pokladnách Českých drah. Výjimku tvoří jízdní
doklady IDS Jihočeského kraje pro úsek České Budějovice - Zlatá koruna a jízdenka JIKORD+.
Tyto jízdenky jsou dostupné i u jiných dopravců.
V našich vlacích neplatí InKarta Českých drah a zaměstnanecké (režijní) jízdenky Českých
drah, Správy železniční dopravní cesty a dalších společností.

Pohodlné a komfortní cestování ve vlacích GWTRAIN doplňuje moderní a samoobslužné
odbavení, z nabízených způsobů odbavení si cestující může vybrat:


ve vlaku, nákup jízdenky v samoobslužném automatu s možností placení bezhotovostně a
hotovostně, platba bezkontaktní platební kartou bez použití PIN až do výše 1.500,-Kč,




v E-shopu jizdenkagw.cz, pohodlný nákup z domova či mobilu zejména časových a též
jednorázových jízdenek, a to všech se slevou 5%, než při nákupu na přepážce nebo ve vlaku,
na přepážce, prodej jednorázových jízdenek před odjezdem vlaku, poskytování podpory při
prodeji časových jízdenek a dalších služeb.

Prodej jízdenek ve vlacích
Ve vlaku si cestující zakoupí jízdenku v samoobslužném automatu, zaplatit je možné
bezkontaktní platební kartou až do výše 1.500,-Kč nebo též v hotovosti.
Jedná se moderní a uživatelsky velice příjemné odbavovací zařízení určené pro všechny generace
cestujících, ovládané přes velký a čitelný dotykový displej. Cestující si vybere cíl své cesty, zvolí
si druh a počet jízdenek, vybere druh platby (hotově nebo platební kartou), provede úhradu a je
mu vydána jízdenka. Při nákupu jízdenky ve vlaku není účtována cestujícímu žádná přirážka. Ve
vlacích jsou k dispozici dva automaty, přičemž u obou je možná platba kartou, hotově lze platit
pouze u jednoho automatu.
Nákup jízdenek v E-shopu https://www.jizdenkagw.cz
 časové jízdenky (na 7, 30 nebo 90 dní) jsou dostupné registrovaným uživatelům
 jedná se o jednoduchou a rychlou registraci uživatele, poté registraci karty cestujícího
s výběrem z jednotlivých druhů jízdného a ihned nákup časové jízdenky, tento proces vám
zabere jen pár minut
 k uživatelskému účtu může cestující registrovat a spravovat více karet (například rodiče za
svoje děti)
 cestující, který nevlastní platební kartu (např. děti), si v E-shopu může objednat
předplacenou platební kartu, s doručením na adresu nebo na přepážku, po aktivaci
předplacené karty provede její registraci v E-shopu a ihned nákup časové jízdenky
 našim cestujícím nabízíme v E-shopu novinku, předplacenou kartu Chytrá klíčenka,
informace o využití její mimořádných platební funkcích (zejména pro děti, studenty apod.)
a její využití jako nosiče pro časové jízdenky, najdete na E-shopu v záložce předplacené
platební karty
 všem cestujícím umožňuje E-shop nákup jednorázových jízdenek, a to nepřenosných, tyto
jízdenkygw jsou zasílány na e-mail cestujícímu ve formátu PNG a PDF, ke kontrole jsou
předkládány zobrazené ve formátu PNG nebo PDF na displeji přenosného zařízení
(mobilního telefonu, tabletu) nebo vytištěné
Informační kanceláře/přepážky
 České Budějovice (v prostorách železniční stanice)
 Český Krumlov (v prostorách železniční stanice, smluvní prodejce)
 Strakonice (v prostorách železniční stanice, kancelář u I. nástupiště)
 Volary (v prostorách železniční stanice)

tel. 703 470 200
tel. 380 715 000
tel. 703 470 201
tel. 703 470 202

internet: www.gwtr.cz
e-mail: info.sumava@gwtr.cz
GW Train Regio a.s., kancelář České Budějovice
Pekárenská 255/77, 370 04 České Budějovice
S námi jste na dobré cestě.

