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Mobilní aplikace Leo Express už usnadnila cestování více 

než 13.000 lidem 
 

PRAHA, 17. 4. 2018 – Mobilní aplikaci od Leo Express si za pět týdnů stáhlo už 

13.491 spokojených zákazníků, kterým tak dopravce usnadnil cestování. V nové 

aplikaci najdou cestující všechny vlakové, autobusové a minibusové spoje až 

s půlročním předstihem, navíc i navazující vnitrostátní autobusové linky FlixBus.  

 

„Za mě super. Jednoduché, rychlé, a hlavně bez problémů. Děkuji za slevový promo kód. 

Přeji mnoho spokojených cestujících,“ uvádí jeden ze zákazníků v recenzi na novou 

mobilní aplikaci Leo Express na Google Play. 

 

Leo Express svou úspěšnou mobilní aplikaci spustil 10. března. „Za tu dobu si ji stáhlo 

již 13.491 cestujících. Je to další krok, kterým usnadňujeme zákazníkům nákup jízdenek 

a cestování,“ uvedla Stanislava Šremrová, marketingová ředitelka společnosti. 

 

Přes mobilní aplikaci mohou cestující nakupovat jízdenky s půlročním předstihem. Čím 

dříve si jízdenku zakoupí, tím je pro ně výhodnější. Aplikace slouží primárně pro nákup 

jízdenek, správu zákaznického účtu a jako přehled nejaktuálnějších informací. Je určena 

pro operační systémy Android, na který bylo staženo 8091 aplikací, a iOS. Na ten si 

zákazníci stáhli aplikaci 5400krát. K dispozici je zdarma na Google Play a v App Storu. 

 

„Vše funguje, jak má. Úspěšně nalezen spoj a nakoupeny jízdenky,“ dodává spokojený 

zákazník v recenzi. „Jednoduchá a přehledná aplikace, o třídu lepší než původní. 

Naprosto mi vyhovuje,“ potvrzuje další zákazník na Google Play.  

 

Jízdenky je zároveň možno zakoupit na webu či u smluvních partnerů, jako jsou vybrané 

pobočky sítě prodejem RELAY. K dostání jsou jízdenky na vlaky, autobusy a minibusové 

spoje Leo Express a také na navazující autobusové spoje FlixBus do Karlových Varů 

či Českých Budějovic.    

 

Emil Sedlařík 

tiskový mluvčí Leo Express 

 

Kontakt pro média  

Mobil: +420 773 740 512, E-mail: press@leoexpress.com  

 

  Leo Express s.r.o, je soukromá multimodální dopravní společnost, která v roce 2012 zahájila svou 

činnost novými vlaky na páteřních linkách v Česku a na Slovensku. Provozuje také rozsáhlou síť 

autobusových a minibusových linek v České republice, Polsku, Německu, Rakousku, na Ukrajině a v 

Maďarsku. V srpnu 2017 převzal Leo Express vybranou část aktiv německé společnosti Locomore a 

obnovil její provoz na trase Berlín – Stuttgart spolu se společností FlixBus. Leo Express je první český 

dopravce, který začal provozovat železniční spoj mimo území České republiky a Slovenska. V roce 2018 

spouští novou open-access železniční trasu Praha – Krakow.   

Zajišťuje také door2door aktivity jako je Odvoz na pražské letiště nebo Odvoz domů. V roce 2016 

společnost oznámila nákup nových vlaků od největšího světového výrobce CRRC.  V roce 2017 

společnost založila peer-to-peer casharingovou společnost SmileCar. Zakladatelem společnosti je Leoš 

Novotný, CEO je Peter Köhler. Více o Leo Express na www.leoexpress.com.  
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