
ČÍSLO REZERVACE:

#8070140788

Expresní odbavení
Pomocí tohoto QR kódu Vás
můžeme rychleji odbavit!

03 čvn 2018 19:30, neděle
POTVRZENÍ REZERVACE

Na zastávku se prosím dostavte 15
minut před odjezdem.
Platnost Vaší jízdenky vyprší v čas
odjezdu a poté může být znovu
prodána.

Jízdenka opravňuje cestujícího k jedné
jízdě mezi nástupním a cílovým
místem uvedeným na jízdence.
Pozdější nastoupení nebo dřívější
vystoupení není z důvodu zákonných
ustanovení povoleno.

FAQ: www.flixbus.cz/servis/faq

Pro změnu rezervace přejděte prosím
na shop.flixbus.cz/rebooking a
přihlaste se pomocí čísla na Vaší
rezervaci a e-mailové adresy.

Tato zavazadla jsou zahrnuta v ceně
jízdenky:

1 příruční zavazadlo (42 x 30 x 18
cm, max. 7 kg)
1 cestovní zavazadlo (80 x 50 x 30

cm, max. 20 kg)
Potřebujete víc? Přidejte si až 1
nadpočetné zavazadlo (CZK19.00 na
cestu a cestujícího, max. 20 kg) a 1
nadměrné zavazadlo (CZK19.00 na
cestu a cestujícího, max. 30 kg) při
rezervaci jízdenky nebo dodatečně
prostřednictvím zákaznické linky.

Zavazadla prosím označte svým
jménem a adresou.

Brno (autobusové nádraží Hotel Grand), Benešova 603/2, Brno-m?sto,
Autobusové Nádraží t?ída Hotel Grand, 602 00 Brno

Pro odbavení musíte předložit svoje potvrzení
o rezervaci, buď v tištěné nebo digitální
podobě, například jako dokument PDF nebo v
aplikaci FlixBus na chytrém telefonu. 

POZOR!
Pro cesty do zahraničí je třeba vždy při
překročení hranic předložit platný doklad
totožnosti (cestovní pas / občanský průkaz
+ vízum). Bez nich vám bude vstup zamítnut.

Dospělý

Šárka Václavíková
+420735015885
1 Příruční zavazadlo, 1 Zavazadla

ODJEZD 19:30

Brno (autobusové nádraží
Hotel Grand)
Upozornění: Z důvodu zahájení oprav na D1 může
tento víkend dojít ke zpoždění autobusových spojů.
Naši dispečeři jsou s řidiči v kontaktu a pomáhají
hledat objízdné trasy, za možná zpoždění se vám
však předem omlouváme. Tým FlixBusu

Spoj 850 Směr Prague ÚAN Florenc

PŘÍJEZD 22:05

Praha (ÚAN Florenc)

-

-

Platí obchodní a přepravní podmínky společnosti FlixMobility GmbH. Stránka 1

https://www.flixbus.cz/servis/faq
https://shop.flixbus.cz/rebooking
https://app.adjust.com/x5bd7g_os8lvd_etbi8p?campaign=BookingConfirmation&adgroup=CZ&creative=CZ&deep_link=flixbus%3A%2F%2Fbooking%3Fwt_mc%3Downed.owned.owned.email.backend.bookingconfirmation.bookingconfirmation.ad&fallback=https%3A%2F%2Fwww.flixbus.cz%2Fservis%2Fflixbus-aplikace%3Fwt_mc%3Downed.owned.owned.email.backend.bookingconfirmation.bookingconfirmation.ad


1 Dospělý Faktura #flixcz-8000555950
03.06.2018

Šárka Václavíková

03.06.2018, 19:30 hod.
Brno (autobusové nádraží Hotel Grand)

03.06.2018, 22:05 hod.
Praha (ÚAN Florenc)

ZEMĚ   BEZ DANĚ  DAŇ  DPH
CZ   DPH 146,96 Kč  15.00 %  22,04 Kč

Celkem 169,00 Kč
Již zaplaceno: Platební karta

BEZ DANĚ 146,96 Kč
DPH 22,04 Kč

Přeprava osob jménem, na odpovědnost a na účet společnosti FlixBus CZ s.r.o.,
Křižovnická 86/6, 11000 Praha, IČO: 06015697 (obchodník ve smyslu odst. 3(2)
německého zákona o veřejné dopravě (PBefG)), zprostředkovaná společností FlixMobility
GmbH.

FlixMobility GmbH
Birketweg 33
D-80639 München

Jednatelé společnosti
André Schwämmlein
Daniel Krauss
Jochen Engert
Arnd Schwierholz

Obvodní soud v Mnichově
HRB 197620
DIČ DE 283764680

Jízdenky a faktury vystavené k Vaší rezervaci Číslo rezervace: #8070140788
Při vaší rezervaci byla vygenerována 1 jízdenka. Na osobu a cestu se vydává jedna jízdenka.
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