
 

 

VÍKENDOVÁ JEDNODENNÍ JÍZDENKA KAROLA-TICKET 

 
Víkendová jednodenní jízdenka „KAROLA-TICKET" je síťová zpáteční jízdenka, která umožňuje cestovat 
v sobotu nebo v neděli vlaky Dopravce GW Train Regio a.s., Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn) 
DB Regio AG ve 2. vozové třídě 

 
Jízdenku může současně použít dvě až pět společně cestujících osob, přičemž spolucestující pes je 
započítán do počtu osob a podléhá placení přepravného. 
 
Jízdenka se vystavuje ve variantách: 
 

Měna 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 

CZK 900,- 1150,- 1350,- 1550,- 

EUR 36,- 45,- 53,- 61,- 

 
Počet společně cestujících osob je nutno uvést při nákupu jízdního dokladu. Uvádí se pouze počet osob 
starších 15 let a také spolucestující pes. Dodatečné změny, doplnění dalšího cestujícího, nebo 
vyškrtnutí některého cestujícího nejsou možné. 
 
Jízdní doklady opravňují výhradně k použití vozů 2. třídy.  
Nárok na bezplatnou přepravu dětí do 15 let mají všechny děti, které společně cestují minimálně 
s jedním rodinným příslušníkem např. otec, matka, dědeček a babička. 
 
Jméno a příjmení cestujících osob je nutno zapsat nesmazatelně tiskacími písmeny tak, aby je nebylo 
možno upravovat či smazat. V případě kontroly jízdních dokladů jsou cestující povinni na výzvu prokázat 
svoji totožnost úředně vydaným dokladem s fotografií. 
 
Přenositelnost jízdního dokladu je vyloučená. 
Jízdenka KAROLA-TICKET je platná okamžikem zápisu osobních údajů (příjmení, jméno), nejpozději však 
nastoupením cesty.  
 
Dodatečnou změnou zapsaného jména a/nebo počtu osob a/nebo dne platnosti se jízdní doklad 
KAROLA-TICKET stává neplatným. 
Cestující osoba, která byla na jízdní doklad zapsána výměnou za jinou osobu, je cestující osobou bez 
platného jízdního dokladu. 
 
Jízdní doklady KAROLA-TICKET nelze vrátit, ani není možná jejich výměna. Za nepoužité jízdní doklady 
se neposkytuje žádná náhrada. Slevy jízdného se dodatečně neposkytují. 

K přepravě jízdních kol je nutno zakoupit jízdenku pro kolo dle vnitrostátního tarifu, dle jednotlivých 
Dopravců. Každý cestující smí přepravovat pouze jedno kolo v rámci stávající kapacity míst.  
 
Obvod platnosti, trať: 
 

Dopravce Trať 

GW Train Karlovy Vary– Sokolov – Kraslice 

Die Länderbahn GmbH DLB (Vogtlandbahn) Zwickau Hbf – Falkenstein (Vogt) – Klingenthal - Kraslice 

DB Regio AG Leipzig Hbf – Zwickau Hbf 

 


