Seznam vlaků s „Globální cenou“ v rámci Sdružení FIP
V následující úpravě můžete naleznout seznam vlaků s Globální cenou, které jsou
provozovány členskými společnostmi Sdružení FIP. V těchto vlacích v některých případech je
možné využívat jízdních dokladů FIP pouze s omezením. Veškerá omezení jsou vypsána
v níže uvedené tabulce. Některé úpravy jsou také součástí předpisu ČD Ok12. Tyto úpravy
jsou zvýrazněny odlišnou barvou. Předpis ČD Ok 12 se v těchto bodech tak mění dle
aktualizovaných informací. Zbývající ustanovení doplňují předpis ČD Ok 12 a mají tak stejný
charakter.
Jízdní doklady FIP:
Volné jízdní doklady
Kupónový sešitek
= Mezinárodní kupónový sešitek pro zaměstnance (elektronická jízdenka)
Volná jízdenka
= Mezinárodní volná jízdenka
Průkaz FIP na slevu jízdného = Mezinárodní průkaz pro na slevu jízdného pro zaměstnance
Průkaz pro používání lůžkových vozů = Mezinárodní lůžkový bloček a mezinárodní lůžková karta

Artesia

Den a noc

ČD

Supercity

CNL

CityNightLine

FIP tarif je uznáván na základě předložení buď
síťové volné jízdenky SNCF nebo FS, nebo po
předložení kupónového sešitku SNCF nebo FS.
Zákazník je oprávněn užívat jakýkoliv servis
související s předložením průkazky FIP na slevu
jízdného.
Držitel jízdních výhod je povinen uhradit poplatek
za povinnou rezervaci. V případě, že cestující se
neprokáže platnou místenkou, bude odbaven ve
vlak s přirážkou.
Zvýhodnění pro ostatní dopravní podniky FIP
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného na základě volné jízdenky bude
poskytován tarif „Club Travaller“.
Pro použití CNL-Economy-Single a Deluxe je
nutné se prokázat jízdním dokladem pro volnou
jízdu na 1. třídu vozovou.
Lůžkové průkazy jsou ve vlacích uznávány.
V případě jejich použití bude účtován doplatek.
Tento poplatek může být zaplacen také ve vlaku.

DB AG

DB AutoZug

Na základě všech jízdních dokladů FIP je možné
poskytnout slevu v hodnotě 50% na zaplacení
místenky, lehátka i lůžka. Pro dopravu vozidla je
nutné uhradit poplatek v plné výši.
Vlaky, které nekončí a nezačínají v Belgii, Francii,
nebo Itálii
Všechny doklady FIP jsou uznávány. Je nutné
uhradit přirážku k ceně (obsahuje rezervaci
místenky). Pro používání Single-Bettplätzen je
nutné použít doklad pro 1. třídu vozovou.

Elipsos

Hotel-Züge

EIL

Eurostar International Ltd

Vlaky, které začínají nebo končí v Belgii, Francii,
nebo Itálii
Při použití jízdních dokladů FIP bude nutné
uhradit Globální cenu FIP.Pro použití Single
Bettplätzen je nutné použít jízdní doklad pro 1.
třídu vozovou.
Pro předložení Průkazu FIP na slevu jízdného je
možné použít FIP tarif. Zákazník může užívat
veškerý servis nezávisle na uvedenou třídu na
Průkazu FIP na slevu jízdného.
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného a volné jízdenky FIP bude poskytován
pro „Leisure Select First Class“ a „Standard
Class“ tarif FIP (obsahující povinnou rezervaci
místa). Pro poskytnutí slevy v „Leisure Slect First
Class“ je nutné použít doklady FIP pro 1. třídu

FS

Vnitrostátní vlaky

vozovou. Pro „Business Premier Class“ nejsou
poskytovány žádné výhody.
Upozornění:
Mezi 17:30-19 (odjezd, resp. doba příjezdu do
Londýna) jsou vlaky nepřístupné.
V Itálii zakoupené jízdenky

Eurostar Italia (ES* a
Majitel volné jízdenky s razítkem „služební
ES*>>)
cesta/bez příplatku“
Eurostar Alta Velocitá
- zaplatí registrační poplatek ve vlacích
(AV a AV>>)
Eurostar City Italia a Eurostar City Italia
ES/ City Italia
Alta
IC
- Poplatek ze rezervaci místenky ve vlacích
IC Plus
IC
Noční vlaky ICN a
- Přirážku pro noční vlaky ICN a Expresy
Expresy (pro jízdy
s lehátkovými a lůžkovými vozy.
v lehátkových a lůžkových
vozech
Cestující s kupónovým sešitkem a Průkazem FIP
na slevu jízdného musí zaplatit povinný přípatek
k ceně (obsahuje rezervaci místenky).
V zahraničí zakoupené jízdenky

Osobní vozy Excelsior a
Excelsior E4

Majitel jízdenky s razítkem „Služební cesta/bez
příplatky“ musí zaplatit speciální tarif „FIP Duty“.
Cestující s volnou jízdenkou FIP nebo průkazem
FIP na slevu zaplatí speciální příplatek dle tarifu
„FIP Leisure“.
Není možné používat jakékoliv průkazy FIP.

Mezinárodní vlaky
Vlaky „Alegro“ (mezi
Itálií a Rakouskem přes
Tarvisio)
Vlaky „Rivéria“ (mezi
Itálií a Francií přes
Ventimiglia)

Držitel volné jízdenky FIP s razítkem „služební
cesta/bez příplatku“ musí zaplatit pro celou trať
speciální příplatek „Duty FIP“.

Vlaky EC a EN (mezi Itálií
a
Rakouskem/Německem
přes Brennen, nebo
mezi Itálií a východní
Evropou přes Villa
Opicina nebo mezi Itálií
a Švýcarskem přes
Iselle
Noční vlak „Expresso“
mezi Itálií a
Švýcarskem/Německe
m přes Chiasso)

Cestující s kupónovým sešitkem FIP (el.
jízdenkou)
s razítkem „služební cesta/bez
příplatku“ nebo s kupónovým sešitkem FIP (el.
jízdenkou) musí zaplatit příplatek dle tarifu
„Partial Pass“.

Regionální vlaky

Cestující s kupónovým sešitkem FIP(el. jízdenkou
FIP) platným pro všechny tratě musí zaplatit
příplatek dle tarifu „Global Pass“.

Držitel Průkazu FIP na slevu jízdného musí
zaplatit příplatek dle tarifu „FIP Leisure“.
Tarif se mění dle zvoleného místo (místenka,
lehátkový nebo lůžkový lístek).
Pro vnitrostátní vlaky (v Itálii) platí podmínky
shodné s vlaky „IC Plus“.
Ve většině regionálních vlaků jsou kupónové
sešitky (el. jízdenky) uznávány.

Průkaz pro slevu jízdného nesmí být použit pro U
a S linky.
„Leonardo Jízdní doklady FIP nejsou uznávány.

Lyria

MÁV Start

Vlaky
Expresso“
Spoj mezi Flumicino
Letiště a Římem
Vlaky, které patří do
sdružení
UNICOCOMPANIA
Mezinárodní vlaky TGV Není umožněn přechod do vyšší vozové třídy. Pro
mezi Švýcarskem a Francií zaměstnance členských společností a oprávněných
osob platí možnost využití jízdních dokladů FIP.
Po jejich předložení je možné získat slevu.
Vnitrostátní doprava
Ve vnitrostátní dopravě jsou uznávány všechny
jízdní doklady FIP.
Před nástupem cesty je možné zakoupit místenku.
Tu je možné zakoupit také ve vlaku po zaplacení
příslušného doplatku.

Mezinárodní vlaky:
EN 462/463
EN 460/409
EN 476/477
EN 240/241

ÖBB

rakouská
doprava

V těchto vlacích jsou uznávány všechny jízdní
doklady FIP. Je nutné zaplatit přirážky za
rezervaci místa, lehátka nebo lůžka. Přirážka
k ceně odpadá u kupónových sešitků (el. jízdenek)
s razítkem „služební cesta/bez příplatku“.
Lůžkové průkazy jsou uznávány. V případě
použití lůžkových průkazů bude účtován
registrační poplatek (nebo je možné, aby tento
poplatek zaplatil cestující přímo ve vlaku).
vnitrostátní Ve vlacích vnitrostátní dopravy jsou uznávány
všechny jízdní doklady FIP.
Je nutné zaplatit přirážky za rezervaci místenky,
lehátka nebo lůžka.

Mezinárodní vlaky

Lůžkové průkazy jsou uznávány. V případě
použití lůžkových průkazů bude účtován
registrační poplatek (nebo je možné, aby tento
poplatek zaplatil cestující přímo ve vlaku).
V těchto vlacích jsou uznávány všechny jízdní
doklady FIP. Je nutné zaplatit přirážky za
rezervaci místa, lehátka a lůžka. Přirážka k ceně
odpadá u kupónových sešitků (el. jízdenek)
s razítkem „služební cesta/bez příplatku“.
Lůžkové průkazy jsou uznávány. V případě
použití lůžkových průkazů bude účtován
registrační poplatek (nebo je možné, aby tento
poplatek zaplatil cestující přímo ve vlaku).

ÖBB/FS

Vlaky „Alegro“

Všechny jízdní doklady FIP jsou uznávány
Jízdenka bude použita na celou cestu z Rakouska
do Itálie
Je nutné před nástupem cesty uhradit povinný
poplatek za rezervaci místa.
Jízdenka bude použita na jízdu v Rakousku nebo
v Itálii
Je nutné před nástupem cesty uhradit povinný
poplatek za rezervaci místa. U vlaků EC
s nepovinnou rezervací je nutné na rakouském
území v 1. třídě zakoupit doplňující jízdenku. Pro
zbývající cestu není možné použít volnou jízdenku
FIP, ale pouze Průkaz FIP pro slevu jízdného.
Průkaz na slevu jízdného bude v Rakousku a Itálii
požadován
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného je možné požadovat 50% slevu z běžného
jízdného.
Pro použití lehátka nebo lůžka je nutné zaplatit
příslušný poplatek.

OSE

ICity
ICityE

Noční vlak 504/505
Atény – Soluň – Sofie)

Lůžkové průkazy jsou uznávány. V případě
použití lůžkových průkazů bude účtován
registrační poplatek (nebo je možné, aby tento
poplatek zaplatil cestující přímo ve vlaku).
V těchto vlacích je nutné ke kupónovému sešitku
(el. jízdence) uhradit příslušný příplatek. Příplatek
se neplatí pouze v případě, že jízdenka bude
opatřena razítkem „služební jízda/bez příplatku“.
Při použití Průkazu FIP na slevu jízdného bude
vystavena sleva 50% z běžného ceny dle tarifu.
S kupónovým sešitkem (el. jízdenkou) je nutné
zaplatit příplatek
V případě použití Průkazu FIP na slevu jízdného
bude poskytnuta sleva s běžného tarifu. Zároveň
bude nutné uhradit příslušný příplatek.
V případě použití volné mezinárodní jízdenky není
požadován žádný příplatek.

PKP/DB AG

EN 348/349
(„Jan Kieprua“)

Expres Berlín-Varšava

RENFE/CP

SNCF

SNCF/DB AG

AVE
Talgo 200
Trenhotel LUISTANA
Noční vlak Madrid
Lisabon
Trenhotel SUDEXPRESSO
(Noční vlak Irun –
Lisabon)
Vnitrostátní vlaky

Noční spoje
Paříž – Německo

Kupónový sešitek (el. jízdenka je platná pro celý
úsek tratě. Je nutné uhradit příplatek dle Tarifu
Code 44.
Kupónový sešitek (el. jízdenka) je platný pro celý
úsek trati. Na základě předložení lůžkového
průkazu je možné u pokladny získat lůžko
v kategorii „Deluxe“
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného je možné získat slevu 50% z tarifu Code
98 pro vybraná lůžka kategorie „Single“ a
„Deluxe“.
S volnou mezinárodní jízdenkou je možné
zakoupit lůžko v kategorii „Deluxe“ po zaplacení
příplatku dle TCV „Nachtzug“ .
Pro celý úsek trati bude ke kupónovému sešitku
připočítáván tarif „BordPass“ dle kódu 98.
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného je poskytována 50% sleva z tarifu dle
kódu 98. Pokud je Průkaz FIP na slevu jízdného
vystaven pro 1. třídu vozovou, může cestující
zakoupit dle tarifu kód 98 jízdenku jak do 1. třídy
tak i do 2. třídy vozové. V případě, že je Průkaz
FIP na slevu jízdného vystaven na 2. třídu
vozovou, je možné zakoupit pouze jízdenku pro 2.
třídu vozovou.
Na volnou mezinárodní jízdenku bude možné
získat slevu dle tarifu „BordPass“ (Kód 98).
S jízdními doklady FIP je požadována rezervace
míst.

Bezplatná jízda na základě předložení kupónového
sešitku (el. jízdenky), 50% sleva z běžného tarifu
na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného.
Pro povinně místenkové vlaky TEOZ, TGV a
noční vlaky musí být zaplacena povinná rezervace.
Není nutné platit žádný příplatek.
1) FIP Loisirs
Držitel FIP karty
2) Tarif „Příplatek“
Pro celý úsek trati je povoleno pouze za podmínek
SNCF nebo DB karta + FIP jízdenka, nebo FIP
jízdenka DB + SNCF.

SNCF/DB AG

SŽ
Thalys

TGV a denní spoje ICE 1) FIP „Loisirs“
Německo
Musí být použita FIP jízdenka
Pracovník nebo osoba oprávněná může využívat
po celé síti.
Není možný přechod do vyšší vozové třídy.
EN 240/241
Po předložení jízdního dokladu FIP bude
požadováno zaplacení globální ceny „FIP“ pro
danou kategorii.
Na základě předložení Průkazu na slevu jízdného a
volné mezinárodní jízdenky je možné získat
speciální tarif FIP (zahrnuje povinnou rezervaci
místa).
Na základě předložení Průkazu FIP na slevu
jízdného pro 2. třídu je možné zakoupit i jízdenku
pro 1. třídu vozovou.
Kupónový sešitek není platný.

