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Spací vozy
PALUBNÍ SERVIS
Бортовий сервiс / Spacie vozidlá / Serwis pokładowy / On-bord Service

Спальні вагони  /  Spacie vozidlá / Wagony sypialne / Sleeping cars 



Lůžkové vozy
Спальні вагони / Lôžkové vozne / Wagony sypialnie / Berth compartment

Max. 4 osoby / Mаксимум 4 особи / Max. 4 osoby 
Maks. 4 osoby / Max. 4 people

Denní režim / Щоденна програма   
Denný režim / Reżim dzienny / Day mode  

Noční režim / Нічний режим   
Nočný režim / Reżim nocny / Night mode  
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Lehátkové vozy*
Шезлонги* / Ležadlové vozne* / Wagony leżaki* / Couchette cars*

Max. 6 osob / Mаксимум 6 особи / Max. 6 osob 
Maks. 6 osob / Max. 6 people

Denní režim / Щоденна програма   
Denný režim / Reżim dzienny / Day mode  

Noční režim / Нічний режим   
Nočný režim / Reżim nocny / Night mode  

*Pouze na trase do Košic / *Тільки на трасі до Кошице / *Len na trase 
do Košíc / *Tylko na trasie do Koszyc / *Only on the route to Košice
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Послуги у спальних вагонах / Služby Spacích vozňov   
Usługi w wagonach sypialnych / Sleeping cars services

Plnohodnotný spánek během vaší cesty. Uložte se v 4místném lůžkovém 
kupé. Pro vaše pohodlí přichystáme balíček s  povlečením, polštářem 
a  přikrývkou. Během nočního režimu bohužel není možné objednávat 
občerstvení z palubního menu. Ale hladu se bát nemusíte. Po skončení 
nočního klidu probudíme celý vlak a naservírujeme snídani. 

CS

Повноцінний сон під час Вашої подорожі. Розташовуйтесь у 
4-місному купе спального вагону. Для Вашої зручності ми підготуємо 
пакет з постільною білизною, подушкою та ковдрою. На жаль, під 
час нічного режиму неможливо замовити закуски з бортового меню. 
Але не треба боятися голоду. Після нічного відпочинку ми будимо 
весь потяг і подаємо сніданок. 

UA

Pełnowartościowy sen podczas Twojej podróży. Spać można w 4-mie-
jscowym przedziale łóżkowym. Dla Twojego komfortu przygotowu-
jemy paczkę z pościelą, poduszką i kołdrą. W czasie reżimu nocnego 
niestety nie ma możliwości zamawiania przekąsek i napojów z menu 
pokładowego. Nie musisz się jednak obawiać głodu. Po zakończeniu 
ciszy nocnej budzimy cały pociąg i podajemy śniadanie.

PL

Služby ve Spacích vozech

Poskytnutí nadstandardních služeb není nárokovatelné. 1 stevard/ka může mít na starosti více vozů. / Надання
додаткових послуг не гарантується.  1 стюард може обслуговувати декілька вагонів. / Stevard/ka môže 
mať na starosti viac vozňov. Poskytnutie nadštandardných služieb nie je nárokovateľné. / Nie przysługuje prawo 
do otrzymania usług ponadstandardowych.  1 steward/stewardessa może obsługiwać większą liczbę wagonów. /  
The provision of extra services is not guaranteed. There is 1 steward/ess for more carriages.

Máslový croissant  
a překapávaná káva / čaj
Масляний круасан і фільтрована кава / чай 
Máslový croissant a prekapávaná káva / čaj
Mašlany croissant i przefiltrowana kawa / herbata 
Butter croissant and drip coffee / tea

A good night’s sleep during your journey. Make yourselves comfortable in  
a sleeping car compartment for 4 passengers. A package containing bed 
linen, a pillow and blanket will be prepared for your comfort. Unfortunately 
it is not possible to order refreshments from our on-board menu during 
the night regime. But don’t worry, we won’t let you starve. Once the night 
regime is over we wake up the entire train and serve breakfast. 

EN

ZDARMA 
безкоштовний / Zadarmo / Darmo / Gratis

Plnohodnotný spánok počas vašej cesty. Vyberte si trojmiestne lôžkové 
kupé alebo ležadlové kupé pre 6 osôb. Pre vaše pohodlie prichystáme 
balíček s posteľnou bielizňou, vankúšom a prikrývkou. Počas nočného 
režimu bohužiaľ nie je možné objednávať občerstvenie z palubného 
menu. Ale hladu sa báť nemusíte. Po skončení nočnéko kľudu prebudíme 
celý vlak a naservírujeme raňajky. 

SK

Snídaně
Cніданок  / Raňajky / Śniadanie / Breakfast
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Parkování na parkovištích u nádraží
Паркування на стоянках біля вокзалу 
Parkovanie na parkoviskách pri stanici
Parkowanie na parkingach w pobliżu dworców
Parking at the train station

Při rezervaci jízdenky
При бронюванні квитка / Pri rezervácii cestovného lístka  
Podczas rezerwacji biletu / When booking the ticket 

Pramenitá voda Rajec 
Джерельна вода “Раєць” 
Pramenitá voda Rajec
Woda źródlana Rajec
Rajec water 

Zábavní portál a Wi-Fi
zábava, filmy, podcasty, hry, knihy, zpravodajství
Розважальний портал та Wi-Fi
розвага, фільми, підкасти, ігри, книги, новини 
Zábavný portál a Wi-Fi 
zábava, filmy, podcasty, hry, knihy, spravodajstvo
Portal rozrywkowy i Wi-Fi
rozrywka, filmy, podcasty, gry, książki, wiadomości
Entertainment portal and Wi-Fi

Při nástupu
При посадці / Pri nástupe / Podczas wsiadania / When boarding the train

portal.regiojet.cz

Americká káva
překapávaná káva, podávaná z termosky
Американо
кава з крапельної кавоварки, подається з термосу 
Americká káva 
prekvapkávaná káva, podávaná z termosky
Kawa amerykańska
kawa filtrowana, serwowana z termosu
American coffee
percolated coffee, served from a vacuum flask

V průběhu jízdy
Під час подорожі / V priebehu jazdy / Podczas jazdy / During the journey

ZDARMA 
безкоштовний / Zadarmo / Darmo / Gratis

ZDARMA 
безкоштовний / Zadarmo / Darmo / Gratis

Možnost zakoupení sluchátek u stevarda za 10 Kč / Можливість придбати 
навушники у провідника за 10 крон / Slúchadlá si môžete kúpiť  
u stevarda za 10 Kč / Możliwość zakupienia słuchawek u stewarda w cenie 10 koron / 
Option to buy headphones from the steward for 10 CZK  

ZDARMA 
безкоштовний / Zadarmo / Darmo / Gratis
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Croissant šunkovo-sýrový 
Круасан з шинкою і сиром 
Croissant šunkovo-syrový
Croissant szynka-ser
Ham and cheese croissant

Palubní menu*
Бортове меню* / Palubné menu* / Menu pokładowe* / On-board menu*

Dezerty
Десерти  / Dezerty / Desery / Desserts

Tvarohový koláč 
s kakaovou  drobenkou  125 g
Сирний пиріг з какао крихтами 125 г
Tvarohový koláč s kakaovou posýpkou  125 g
Sernik z kakaową kruszonką 125 g
Cheesecake with chocolate crumble topping  125 g

Jablečný koláč 
s drobenkou  156 g
Яблучний тертий пиріг 156 г 
Jablkový koláč s posýpkou  156 g
Szarlotka z kruszonką 156 g
Apple cake with crumble topping  156 g

Snacky
Снеки / Snacky / Przekąski / Snacks

10 Kč / 13 UAH 
0,40 EUR / 2,00 PLN

10 Kč / 13 UAH 
0,40 EUR / 2,00 PLN

25 Kč / 31 UAH 
1,00 EUR / 5 PLN

*Časový interval  pro přijímání objednávek z menu uzpůsoben obsazenosti vozu. 1 stevard/ka může mít 
na starosti více vozů. / *Інтервал часу приймання замовлень з меню обумовлений кількістю пасажирів у 
вагоні. 1 стюард може обслуговувати декілька вагонів. / Časový interval pre prijímanie objednávok z menu 
prispôsobený obsadenosti vozňa. 1 stevard/ka môže mať na starosti viac vozňov. / *Na czas przyjmowania 
zamówień z menu wpływa stopień zapełnienia pociągu. 1 steward/stewardessa może obsługiwać większą 
liczbę wagonów. / *The time of taking orders from the menu is based on the occupancy of the car. There is 1 
steward/ess for more carriages.

chlazené / охолоджені / chladené 
chłodzone / chilled

chlazené / охолоджені / chladené 
chłodzone / chilled
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65 Kč / 81 UAH 
2,60 EUR / 12,50 PLN

65 Kč / 81 UAH 
2,60 EUR / 12,50 PLN

55 Kč / 69 UAH 
2,20 EUR / 10,50 PLN

Hlavní jídla
Основні страви / Hlavné jedlá / Dania główne / Main courses

Bulgur s kuřecím masem  220 g
Булгур з курячим м‘ясом 220 гр 
Bulgur s kuracím mäsom  220 g
Kasza bulgur z mięsem drobiowym 220 g
Bulgur with chicken  220 g

Vepřové na houbách
s hráškovou rýží  390 g 
Свинина в грибному соусі з рисом та зеленим 
горошком 390 гр 
Bravčové na hubách s hráškovou ryžou  390 g 
Wieprzowina na grzybach z ryżem
groszkowym 390 g
Pork on mushrooms with pea rice  390 g

Kuřecí sweet & sour s rýží  380 g
Куряче м‘ясо в кисло-солодкому соусі
з рисом 380 гр 
Kuracie sweet & sour s ryžou  380 g
Kurczak słodko-kwaśny z ryżem 380 g
Sweet & sour chicken with rice  380 g

chlazené / охолоджені / chladené 
chłodzone / chilled
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Drobné občerstvení
Перекуси / Drobné občerstvenie / Małe przekąski / Small snack

BeBe Brumík  30 g čokoládový
Бісквіт “Ведмедик Барні” 30 г шоколадний 
BeBe Brumík  30 g čokoládový
BeBe Brumík 30 g czekoladowy
BeBe Brumík  30 g chocolate snack

Salát Caesar  210 g 
Čerstvá zelenina s pečeným kuřecím masem,
sýrem a zálivkou Caesar
Салат Цезар 210 г 
Свіжі овочі зі смаженим курячим м’ясом, сиром
і заправкою Цезар 
Šalát Caesar  210 g 
čerstvá zelenina s pečeným kuracím mäsom, 
syrom a zálievkou Caesar
Sałatka Cezar 210 g 
Świeże warzywa z pieczonym mięsem z kurczaka, serem
i sosem Cezar
Caesar salad  210 g 
Fresh vegetables with roasted chicken, cheese 
and Caesar dressing

59 Kč / 74 UAH 
2,40 EUR / 11,50 PLN

6 8
10 Kč / 13 UAH 
0,40 EUR / 2,00 PLN

Nabídka salátů
Салатне меню / Šaláty / Oferta sałatek / Salad 

35 Kč / 44 UAH 
1,40 EUR / 6,50 PLN

Strips chips makovo-hrachové  80 g 
Strips чіпси маково-горошкові 80 гр 
Strips chips makovo-hrachové 80 g
Chipsy makowo-groszkowe 80 g
Strips Chips pea&poppy 80 g

chlazené / охолоджені / chladené 
chłodzone / chilled
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Mixit Křupavé ovoce do kapsy  23 g 
banán & jahoda
Мікс “Хрусткі фрукти до кишені” 23 г  
банан і полуниця 
Mixit Chrumkavé ovocie do vrecka 
banán a jahoda
Mixit Chrupiące owoce do kieszeni 23 g 
banan & truskawka
Mixit crunchy fruits  23 g 
banana & strawberry

35 Kč / 44 UAH 
1,40 EUR / 6,50 PLN

40 Kč / 50 UAH 
1,60 EUR / 7,50 PLN

Nápoje
Напої  / Nápoje / Napoje / Drinks

Kofola Original  0,5 l
Кофола Оригінал” 0,5 л 
Kofola Original 0,5 l
Kofola Original 0,5 l
Kofola Original  0.5 l

Pomerančový džus Relax 100%  0,3l 
Сік апельсиновий “Релакс” 100% 0,3 л 
Pomarančový džús Relax 100%  0,3 l
Sok pomarańczowy Relax 100% 0,3l
Orange juice Relax 100% 0,3l 

20 Kč / 25 UAH 
0,80 EUR / 4,00 PLN

25 Kč / 31 UAH 
1,00 EUR / 5,00 PLN

Sušené maso Leon Jerky  25 g
kuřecí / hovězí Hot & Sweet  
Сушене м‘ясо Leon Jerky 25 г 
курка / яловичина Hot & Sweet 
Sušené mäso Leon Jerky  25 g 
kuracie / hovädzie mäso Hot & Sweet 
Suszone mięso Leon Jerky 25g  
drobiowe/wołowe Hot&Sweet 
Dried meat Leon Jerky  25 g 
chicken / beef Hot & Sweet
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Rajec pramenitá voda  0,75 l
Jemně perlivá, neperlivá
Джерельна вода “Раєць” 0,75 л
Cлабогазована, негазована 
Rajec pramenitá voda  0,75 l 
jemne perlivá, neperlivá
Rajec woda źródlana 0,75 l
Gently sparkling, still
Rajec mineral water  0.75 l
Lekko gazowana, niegazowana

15 Kč / 19 UAH 
0,60 EUR / 3,00 PLN

Čaj Oxalis
Černý, bylinný s kofeinem, Jahoda v šampaňském, 
Babiččina zahrádka
Чай “Oxalis”
Чорний, трав’яний з кофеїном, Полуниця в 
шампанському, Бабусин сад 
Čaj Oxalis 
čierný, bylinný s kofeínom, Jahoda v šampanskom, 
Babičkina záhradka
Herbata Oxalis
Czarna, ziołowa z kofeiną, Truskawka w szampanie, 
Ogródek babuni
Oxalis tea
BLack, herbal with caffeine, strawberry and champagne, 
Grandma´s garden

Babiččin čaj – brusinka, borůvka
Kvalitní 100% ovocný čaj
Бабусин чай – брусниця, чорниця
Якісний 100% фруктовий чай 
Babičkin čaj – brusnica, čučoriedka 
kvalitný 100 % ovocný čaj
Herbata babuni – borówka, czarna jagoda
Wysokiej jakości 100% herbata owocowa
Grandma’s tea – cranberry, blueberry
100% quality fruit tea

Teplé nápoje
Гарячі напої / Teplé nápoje / Gorące napoje / Hot drinks

20 Kč / 25 UAH 
0,80 EUR / 4,00 PLN

10 Kč / 13 UAH 
0,40 EUR / 2,00 PLN
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Nabídka vín
Винна карта / Ponuka vín / Oferta win / Wine menu

Bernard 12°  0,5 l
Бернард 12° 0,5 л 
Bernard 12° 0,5 l
Bernard 12° 0,5 l
Bernard 12°  0.5 l

Pivo
Пиво / Pivo / Piwo / Beer

19 Kč / 24 UAH 
0,80 EUR / 3,50 PLN

50 Kč / 63 UAH 
2,00 EUR / 9,50 PLN

Svatovavřinecké červené  
– pozdní sběr, suché  0,25 l 
Svatovavřinecké – пізній урожай, червоне сухе вино 0,25 л 
Svätovavrinecké červené – neskorý zber, suché  0,25 l 
Czerwone wino Svatovavřinecké – późny zbiór, wytrawne 0,25l 
St Laurent, red – late harvest, dry  0.25 l

60 Kč / 75 UAH 
2,40 EUR / 11,20 PLN

Pálava – pozdní sběr, polosuché  0,25 l 
Pálava – пізній урожай, напівсухе біле вино  0,25 л 
Pálava polosuché – neskorý zber  0,25 l 
Wino Pálava – późny zbiór, półwytrawne 0,25l 
Pálava – semi-dry – late harvest  0.25 l
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Terrasso rosé* – perlivé víno  0,25 l
Vyrobené metodou charmat. Převládá vůně přezrálého
jádrového ovoce, jež je doplněna příjemnými broskvovými 
tóny.
Terrasso rosé* – ігристе вино 0,25 л
Виготовлене методом „Шарма“. Переважає аромат 
перестиглих кісточкових фруктів, який доповнюють 
приємні персикові тони Terrasso rosé – ігристе вино 0,25 л. 
Terrasso rosé – perlivé víno  0,25 l
Vyrobené metódou charmat. Prevláda vôňa prezretého 
jadrového ovocia, ktorá je doplnená príjemnými brosky-
ňovými tónmi.
Terrasso rosé* – wino musujące 0,25 l
Wytwarzane metodą charmat. Przeważa aromat bardzo 
dojrzałych owoców pestkowych, przyjemnie uzupełniony 
nutą brzoskwini Terrasso Rosé – wino musujące 0,25 l.
Terrasso rosé* – sparkling wine  0.25 l
Made using the Charmat method. Dominant aroma of 
overripe pip fruit combined with pleasant peachy tones.

50 Kč / 63 UAH 
2,00 EUR / 9,50 PLN

*Toto zboží nelze zakoupit na území Polska. V zemi platí regulace prodeje alkoholu. / *Ці товари не 
можна придбати на території Польщі. У країні діє регулювання продажу алкоголю. / Tento tovar nie je 
možné zakúpiť na území Poľska. V krajine platí regulácia predaja alkoholu. / *Danych towarów nie można 
zakupić na terytorium Polski. W kraju obowiązują ograniczenia sprzedaży alkoholu. / *It is not possible to buy 
these goods in Poland. There is regulation of selling alcohol in the country.

 Obiloviny obsahující lepek, pšenice, žito, ječmen, oves, špalda / Зернові, що містять глютен, 
пшениця, жито, ячмінь, овес, спельту / Obilniny obsahujúce lepok, pšenicu, raž, jačmeň, ovos, 
špaldu / Zboża zawierające gluten, pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz / Cereals containing gluten, 
wheat, rye, barley, oats, spelt  Korýši a výrobky z nich / Ракоподібні та з них вироблені / Kôrovce 
a  výrobky z  nich / Skorupiaki i produkty pochodne / Crustaceans and crustacean products  Vejce 
a výrobky z nich / Яйця та продукти, з них вироблені / Vajcia a výrobky z nich / Jajka i produkty 
pochodne / Eggs and egg products  Ryby a výrobky z nich / Риба та продукти, з неї виготовлені 
/ Ryby a výrobky z nich / Ryby i produkty pochodne / Fish and fish products  Podzemnice olejná 
(arašídy) a výrobky z ní / Земляний горіх (арахіс) та продукти, з нього виготовлені / Podzemnica 
olejná (arašidy) a  výrobky z  nej / Orzeszki ziemne (orzechy arachidowe) i produkty pochodne / 
Groundnuts (peanuts) and groundnut products  Sójové boby (sója) a výrobky z nich / Соєві боби (соя) 
та продукти, з них вироблені / Sójové bôby (sója) a výrobky z nich / Nasiona soi (soja) i produkty 
pochodne / Soy beans and soy products  Mléko a výrobky z něj / Молоко та молочні продукти / 
Mlieko a výrobky z neho / Mleko i produkty pochodne / Milk and dairy products  Skořápkové plody 
(ořechy) a výrobky z nich / Горіхи та продукти, з них вироблені / Škrupinové plody (všetky druhy 
orechov) a výrobky z nich / Orzechy i produkty pochodne / Nuts and nut products  Celer a výrobky 
z něj / Селера та продукти, з неї вироблені  / Zeler a výrobky z neho / Seler i produkty pochodne 
/ Celery and celery products  Hořčice a  výrobky z  ní / Гірчиця та продукти, з неї вироблені  / 
Horčica a výrobky z nej / Gorczyca i produkty pochodne / Mustard and mustard products  Sezamová 
semena (sezam) a  výrobky z  nich / Насіння кунжуту (кунжут) та продукти з нього / Sezamové 
semená (sezam) a výrobky z nich  /Nasiona sezamowe (sezam) i produkty pochodne / Sesame and 
sesame products    Oxid siřičitý a  siřičitany (např. sušené meruňky) / Діоксид сірки та сульфіти 
(наприклад, курага) / Oxid siričitý a siričitany (napr. sušené marhule) / Dwutlenek siarki i siarczyny 
(np. suszone morele) / Sulphur dioxide and sulphites (e.g. dried apricots)  Vlčí bob a výrobky z něj / 
Люпин та продукти з нього / Vlčí bôb a výrobky z neho / Łubin i produkty pochodne / Lupins and 
lupine products

Alergeny / Алергени / Alergeny / Allergens
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*Platí pro trasu Praha-Lvov-Kyjev. / *Дійсне на маршруті Прага-Львів-Київ.  
*Platí pre trasu Praha-Lvov-Kyjev. / *Obowiązuje na trasie Praga-Lwów-Kijów.  
*Applies to the Prague-Lviv-Kiev route.
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V  zastávce Přemyšl si cestující i se svými zavazadly přestoupí do 
návazného vlaku našeho partnerského dopravce Ukrajinské železnice. CS

На станції Перемишль пасажири зі своїм багажем пересаджуються 
на потяг нашого дружнього перевізника «Укрзалізниця». Потяги 
мають лише один клас комфорту.

UA

Na stacji Przemyśl podróżni wraz z bagażami przesiadają się do pociągu 
należącego do naszego zaprzyjaźnionego przewoźnika Kolei Ukraińskich. 
Pociągi mają tylko jedną klasę.

PL

At the Przemysl stop, passengers and their luggage will transfer to the 
train of our friendly carrier Ukrainian Railways. Trains have only one class 
of travel.

EN

Přestup v zastávce Přemyšl*
Пересадка на станції Перемишль* / Prestup v zastávke Przemyšl 
Przesiadka na stacji Przemyśl* / Transfer in Przemysl station*

V zastávke Przemyśl si cestujúci aj so svojou batožinou prestúpia do 
vlaku nášho spriateleného (partnerského) dopravcu Ukrajinských 
železníc. Vlaky majú len jednu cestovnú triedu.

SK



*Platí pro trasu Praha-Lvov-Kyjev. / *Дійсне на маршруті Прага-Львів-Київ.  
*Platí pre trasu Praha-Lvov-Kyjev. / *Obowiązuje na trasie Praga-Lwów-Kijów. 
*Applies to the Prague-Lviv-Kiev route.

Upozorňujeme cestující, že Ukrajina není součástí schengenského pros-
toru, z  toho důvodu mezi stanicemi Přemyšl a Lvov proběhne pasová 
kontrola. Doklady budou cestujícím zkontrolovány ve stanici Přemyšl 
nebo během cesty do konečné stanice Kyjev.

CS

Нагадуємо, що Україна не входить до Шенгенської зони, тому між 
станціями Перемишль та Львів здійснюватиметься паспортний 
контроль. Документи пасажирів перевірятимуть на станції 
Перемишль або під час слідування до кінцевої станції Львів.

UA

Pasová Kontrola*
Паспортний контроль* /  Kontrola paszportowa* / Pasová kontrola 
Passport control*

Upozorňujeme cestujúcich, že Ukrajina nie je súčasťou schengenského 
priestoru, z toho dôvodu medzi stanicami Przemyśl a Ľvov prebehne pas-
ová kontrola. Doklady budú cestujúcim skontrolované v stanici Przemyśl 
alebo počas cesty do konečnej stanice.

SK
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Informujemy podróżnych, że Ukraina nie należy do strefy Schengen, dlat-
ego między stacjami Przemyśl i Lwów odbędzie się kontrola paszportowa.
Dokumenty podróżnych będą kontrolowane na stacji Przemyśl lub  
w trakcie podróży do stacji docelowej Lwów.

PL

Passengers are reminded that Ukraine is not part of the Schengen Area, 
so passport control will occur between Przemysl and Lviv stations. Pas-
sengers’ documents will be checked at the Przemysl Station or during the 
journey to the Lviv terminus.

EN



Why get RegioJet-Pay  
• It does not cost anything. All you have to do is register.
• It is transferrable. Your whole family can use it. 
• You will save money. RegioJet Pay means lower ticket prices. 
• It is convenient. You have all bookings and payments together.
• Do not travel alone. You can use your RegioJet Pay to buy tickets for your 

whole group.

A RegioJet-Pay is worth it

How to get your RegioJet-Pay?
• Just register at regiojet.com/regiojet-pay

• Charge at least 10 EUR

• And you’re done. All you need is your phone, 
and you will have your tickets with you at all 
times.  

Have fun with portal.regiojet.cz
You can watch movies, listen to podcasts, read books or play games. 
All you need is your laptop, tablet or phone and the fun can begin. 

Try our ASTRA coaches next time. They have built-in screens in the seats, 
so you only need earphones which you can buy from our staff for 10 CZK. 

Entertainment portal

How does it work?
Connect to the Wi-Fi “Regiojet - zluty”.
Enter portal.regiojet.cz 
into the search engine and have fun.

MusicNewsBooks

GamesMoviePodcasts

EN
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Kreditová jízdenka se vyplatí
Proč Kreditová jízdenka?  
• Pořízení nic nestojí. Stačí se jen zaregistrovat.
• Je přenosná. Může ji používat třeba celá rodina. 
• Ušetříte. S kreditovou jízdenkou cestujete za výhodnější ceny. 
• Vše na jednom místě. Mějte přehled o svých rezervacích a platbách.
• Necestujte sami. Na jednu kreditovku můžete koupit jízdenky pro 

celou skupinu. 

Jak Kreditovou jízdenku získat?
• Stačí se zaregistrovat na regiojet.cz/kreditova-jizdenka.
• Dobít kredit alespoň 300 Kč.
• Stačí vám jen telefon a jízdenky máte vždy po ruce.

CS / UA

Pokud si na registraci online netroufáte, zastavte se 
na některém z našich prodejních míst.

Na pobočce si také můžete nechat vystavit Kreditovou 
jízdenku v podobě plastové kartičky. 

Чому кредитний квиток?  
• Придбання нічого не коштує. Все, що вам потрібно зробити, це 

зареєструватися.
• Він портативний. Ним може користуватися вся родина.
• Заощаджуйте. З кредитним квитком ви подорожуєте за кращими цінами. 
• Все в одному місці. Слідкуйте за своїми бронюваннями та платежами.
• Не подорожуйте поодинці. За одну кредитну картку можна придбати квитки 

для

Кредитний квиток окупається

Як отримати кредитний квиток?
• Просто зареєструйтеся на regiojet.cz/kreditova-jizdenka.
• Поповнити кредит не менше 300 крон.
• Все, що вам потрібно, це ваш телефон, і ваші квитки завжди під рукою.  
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Bavte se s námi díky portal.regiojet.cz.
Sledujte filmy, poslouchejte podcasty, čtěte knihy nebo hrajte hry. Potřebujete 
jen vlastní notebook, tablet nebo telefon a zábava může začít. 

Vyzkoušejte příště cestu ve voze ASTRA. Díky zabudovaným obrazovkám 
se zábavním portálem vám pak stačí jen sluchátka. A pokud nemáte svá, 
můžete si je zakoupit u našeho stevarda za 10 kč. 

Zábavní portál

Jak to funguje?
Připojte se na Wi-Fi „Regiojet - zluty“.
Zadejte do vyhledávače
portal.regiojet.cz a bavte se.

HudbaZpravodajstvíKnihy

HryFilmyPodcasty

CS / UA

Розважайтеся з нами завдяки portal.regiojet.cz.
Дивіться фільми, слухайте подкасти, читайте книги або грайте в ігри. Потреб 
тільки ваш власний ноутбук, планшет або телефон, і веселощі можуть початися. 

Спробуйте наступного разу вагон ASTRA.  Завдяки вбудованим екранам з 
розважальним порталом все, що вам потрібно, це навушники. Якщо у вас 
немає власних, mожливість придбати навушники у провідника за 10 крон.

Розважальний портал

Як це працює?
Підключення до Wi-Fi “Regiojet - zluty”.
Введіть в пошукову систему portal.regiojet.cz і отримуйте задоволення. 

музикановиникниги

ігрифільмиподкасти
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Kreditový lístok sa vyplatí
Prečo Kreditový lístok?   
• Zaobstaranie nič nestojí. Stačí sa len zaregistrovať.
• Je prenosný. Môže ho používať aj celá rodina. 
• Ušetríte. S kreditným lístkom cestujete za výhodnejšie ceny. 
• Všetko na jednom mieste. Majte prehľad o svojich rezerváciách a platbách.
• Necestujte sami. Na jeden kreditový lístok môžete kúpiť lístky pre celú 

skupinu. 

Ako kreditový lístok získať?
• Stačí sa zaregistrovať na regiojet.cz/kreditova-jizdenka.
• Dobiť kredit aspoň 10 €.
• Stačí Vám len telefón a lístky máte vždy po ruke.

SK / PL

Pokiaľ si na registráciu online netrúfate, zastavte sa na 
niektorom z našich predajných miest. 

Na pobočke si taktiež môžete nechať vystaviť Kreditový 
lístok v podobe plastovej kartičky. 

Dlaczego RegioJet Pay?  
• To nic nie kosztuje. Wystarczy się zarejestrować.
• Jest elastyczna. Może z niej korzystać np. cała rodzina. 
• Oszczędzasz. Z RegioJet Pay podróżujesz w najlepszej cenie. 
• Wszystko w jednym miejscu. Zyskaj dostęp do swoich rezerwacji i płatności.
• Nie podróżuj sam. Na jednym RegioJet Pay możesz kupić bilety dla całej 

grupy.

RegioJet Pay się opłaca

Jak otrzymać dostęp do RegioJet-Pay?
• Wystarczy się zarejestrować na  regiojet.cz/kreditova-jizdenka.
• Doładować konto za minimalnie 300 Kč.
• Wystarczy Ci tylko telefon, a wszystkie bilety masz zawsze pod ręką. 
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Zabávejte sa s námi vďaka portal.regiojet.cz
Sledujte filmy, počúvajte podcasty, čítajte knihy alebo hrajte hry. Potrebujete 
len vlastný notebook, tablet alebo telefón a zábava môže začať. 
Vyskúšajte nabudúce cestu vo vozni ASTRA. Vďaka zabudovaným 
obrazovkám so zábavným portálom vám potom stačia len slúchadlá. 
A pokiaľ nemáte svoje, môžete si ich kúpiť u stevarda za 10 Kč.

Zábavný portál

Ako to funguje?
Pripojte sa na Wi-Fi „Regiojet – zluty“.
Zadajte do vyhľadávača 
portal.regiojet.cz a zabávajte sa.

HudbaSpravodajstvoKnihy

HryFilmyPodcasty

SK / PL

Zabaw się z nami, dzięki portal.regiojet.cz
Oglądaj filmy, słuchaj podcastów, czytaj książki albo zagraj w gry. 
Potrzebujesz swój własny notebook, tablet lub telefon i zabawa może się 
rozpocząć. Wypróbuj podroży w wagonie ASTRA. Dzięki zabudowanym 
w fotelach monitorach z dostępem do portalu rozrywkowego wystarczą 
tylko słuchawki. Jeśli nie masz swoich słuchawek, możliwość zakupienia 
słuchawek u stewarda w cenie 10 koron. 

Portal rozrywki

Jak to działa?
Połącz się z WI-FI „RegioJet-zluty“ .
Wpisz do wyszukiwarki portal.regiojet.cz i baw się.

музикановиникниги

ігрифільмиподкасти
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799Kč
Париж від 997 грн

Paříž
od

449 Kč
Берлін від 560 грн

Berlín
od

799 Kč
Амстердам від 997 грн

Amsterdam
od

419 Kč

Мюнхен від 523 грн

Mnichov
od

899 Kč
Цюріх від 1122 грн

Curych
od

regiojet.cz/evropa

* Ceny platné v době tisku./Ціни дійсні на момент публікації.

Autobusem po Evropě!

regiojet.ua/yevropa


