TISKOVÁ ZPRÁVA

Student Agency a Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou se dohodly na spolupráci na lince Liberec - Praha
Spolupráce dopravců umožní zachování rozsahu spojení ve špičkách i pro osoby
se sníženou pohyblivostí.
13. prosince 2012
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a Student Agency express se dohodly na
nové podobě spolupráce na provozování linky Liberec – Praha. Doposud oba dopravci jezdili na
této lince odděleně; nyní se spojení na této trase upraví v návaznosti na dohodu obou dopravců.
Cílem je zachování rozsahu a pohodlí spojení mezi oběma městy – jak ve špičkách, tak pro osoby
se sníženou pohyblivostí.
Dopravní podnik měst Liberec a Jablonce nad Nisou se z obchodních důvodů rozhodl provoz
vlastních autobusů na této lince omezit. Dopravce Student Agency express naopak jízdní řád
posílí – a to následovně:
•
•
•

až 24 spojů v každém směru
posíleny budou spoje jedoucí v ranní a odpolední špičkové časy
přidán bude noční spoj z Prahy s odjezdem ve 23.00 a spoje pro přepravu osob
s omezenou schopností pohybu

Ve špičkových časech posílí od 2. 1. 2013 Student Agency spoje v každém směru tak, aby de facto
zůstal zachován stávající rozsah spojení. Autobusy z Liberce do Prahy budou například v ranní
špičce nově odjíždět v 6.15 a 7.15 – tedy de facto v 15 minutovém intervalu. Ve směru z Prahy pak
nově v 17.15 a 18.15 hodin. Od 16. ledna pak nově pojede v pondělí – pátek noční spoj Student
Agency express z Prahy s odjezdem ve 23.00 hodin. Denně tak pojede mezi Prahou a Libercem
v obou směrech až 48 spojů Student Agency.
Student Agency express navíc nasadí na posilové spoje a spoje pro přepravu cestujících se
sníženou schopností pohybu autobusy Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou.
Tyto spoje pojedou rovněž od 16. ledna a to s odjezdy v 7.45 a 17.45 z Liberce AN a z Prahy
v 10.00 a v 19.30. V období od 2. do 15. ledna bude nízkopodlažní autobus nasazen na spoje
s odjezdy v 7.15 z Liberce a v 18.15 z Prahy.
Jízdní řád ještě podléhá schválení.
Jízdenky na všechny spoje se budou prodávat přes rezervační systém Student Agency na prodejních
místech, internetu nebo u provizních prodejců.
Společnost Student Agency, největší provozovatel dálkových autobusových linek, provozuje na liberecké
lince 6 autobusů typu FUN&RELAX (doplní je jeden nízkopodlažní a postupně dva posilové autobusy
běžného standardu). Ty nabízejí cestujícím komfort cestování, který je známý z letecké dopravy. V
opěradle každého sedadla se nachází individuální dotyková obrazovka, k dispozici je elektrická zásuvka
na 230V. Autobusy používají zesílenou technologii příjmu internetového signálu, která je vlastním
technologickým know-how Student Agency. Samozřejmostí je servis na palubě v rozsahu kávy a denního
tisku zdarma. Všechny spoje na této trase budu výhradně zajišťovat tyto nové autobusy pod obchodním
označením FUN&RELAX.
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