Kladenská dopravní a strojní, s. r. o.
IČ: 281 70 679
Wolkerova 2766
DIČ: CZ28170679
272 01 Kladno
Společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 130320
Tel: +420 312 285 333
email: kds.kladno@email.cz

MOTORÁČKEM NA VÝSTAVU HISTORICKÝCH VOZIDEL
Skanzen Mayrau – 27.8.2016
Odjezd motoráčku ř. 810:
z Prahy, hl. nádraží – 11:40 hod.
z Kladna, hl. nádraží – 13:30 hod.
--------------------------------------------Odjezd motoráčku zpět ze skanzenu Mayrau - 17:15 hod.
Příjezd:
Kladno, hl. nádraží - 17:45 hod.
Praha, hl. nádraží – 19:15 hod.
Zpáteční jízdenka včetně vstupenky na program ve skanzenu:
z Prahy: Kč 135,- / z Kladna: Kč 100,Program:
Prohlídky skanzenu ve 14:00, 15:00, 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod. Koncert country kapely Gladly S.W.
Rezervace jízdenek:
telefonicky (tel.: 777 794 421) nebo na e-mail: sarka.korytkova@kdskladno.cz
uveďte prosím: Vaše jméno, počet a druh jízdenek, způsob úhrady (hotově x převodem)
Platební podmínky:
úhrada v hotovosti v sídle společnosti (Kladno 1, Wolkerova 2766)
úhrada bankovním převodem:
číslo účtu

211 185 5828/2700

variabilní symbol

27082016

částka

Z Prahy......Kč 135,Z Kladna.....Kč 100,-

zpráva pro příjemce

Vaše jméno

Po připsání částky na náš účet Vám zašleme elektronickou jízdenku včetně potvrzení o platbě.
Toto je bezpodmínečně nutné mít s sebou pro vstup do vlaku.
SOUPRAVA VOZŮ JE NEKUŘÁCKÁ A PŘEPRAVA ŽIVÝCH ZVÍŘAT NENÍ MOŽNÁ!
Na tuto akci nejsou poskytovány žádné slevy!
Úhradu jízdenek je nutné provést nejpozději do 3 dnů po rezervaci. Pokud úhrada nebude provedena,
dojde k vyřazení z rezervačního systému.
Zakoupením jízdenky souhlasíte se Smluvními přepravními podmínkami společnosti KDS, s. r. o., které
naleznete na webových stránkách www.kdskladno.cz .
Společnost Kladenská dopravní a strojní, s. r. o. si vyhrazuje právo udělit pokutu nebo vyloučit ty
účastníky z přepravy, kteří budou přistiženi při porušení přepravních podmínek.
Po datu ukončení rezervací a uhrazení jízdenky není možná kompenzace finančních prostředků, pokud
tak není z viny dopravce KDS s.r.o.

