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Destinace v síti Českých aerolinií
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Cestovní komfort na palubách ČSA
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1x Airbus A330-300
24 J / 252 Y

9x Airbus A319-100

10 J / 129 Y

144 Y

4x ATR 72-500
8 J / 56 Y

3x ATR 42-500

10 J / 38 Y



Nový model tarifní struktury
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TOP výhody nové struktury:

lepší flexibilita

letenky bez zavazadel ve většině RBD

měnitelné letenky i v nižších RBD

„levnější“ varianta Business Lite s výhodami 

běžné Business class

pro korporátní zákazníky měnitelnost 

letenek v tarifech Plus a Flex zdarma

RBD
Business 

Lite
Business

J 560 620

C 360 420

D 260 320

I 200 260

Business class
RBD Lite Plus Flex

Y 382 422

M 312 352

B 242 262 302

H 192 212 252

K 157 177 217

T 132 152 192

A 112 132 172

L 97 117 157

X 87 107 147

Q 77 97 137

U 67 87 127

V 58 78

N 49 69

S 41 61

W 34 54

R 27 47

P 20 40

Economy class
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Přehled – veřejně dostupné tarify (public fare)

PRODUKT / CENOVÉ BALÍČKY LITE PLUS FLEX
BUSINESS 

LITE
BUSINESS

RBD (knihovací třídy) P,R,O,G,W,S,N,V,U,Q,X,L,A,T,K,H,B,M,Y I,D,C,J

Kabinové zavazadlo 1ks/8kg 1ks/8kg 1ks/8kg 1ks/8kg
2ks/8kg 

(each)

Zapsané zavazadlo (1 ks - 23 kg) * 1ks/23kg 1ks/23kg
2ks/32kg 

(each)

2ks/32kg 

(each)

Sportovní vybavení (1 ks - 15 kg) za poplatek za poplatek# za poplatek#

Občerstvení na palubě NE NE                      snack / meal** meal meal

Změna rezervace (před odletem / po odletu) 60/100 EUR 60/100 EUR 60/100 EUR

Refundace letenky 120 EUR

Změna jména

Fast Track (PRG, BRU, AMS, CDG, WAW, BUD)

Přednostní odbavení

Prioritní sedadla od 5 EUR od 5 EUR od 5 EUR

Rezervace sedadla

Míle do OK Plus / Body do OK Plus Corporate

* držitelé Stříbrné, Zlaté nebo Platinové karty věrnostního programu OK Plus mají nárok na bezplatnou přepravu dalšího 1 ks zapsaného zavazadla o maximální váze 23 kg
** držitelé Stříbrné, Zlaté či Platinové karty věrnostního programu OK Plus mají nárok upgread meal (objednávku jídla lze provést prostřednictvím aplikace „manage my booking“ min 
24 hod před odletem)
# poplatek není účtován, pokud sportovní vybavení je přepravováno v zapsaném zavazadle



Koncept občerstvení na palubách ČSA

6

Cestovní třída Economy

pro linky do Soulu a sezónní linky do Rijádu, bezplatné 
občerstvení v ceně letenky

na ostatních linkách ČSA:

 korporátní zákazníci občerstvení formou snacku (na 
všech linkách ČSA)

 pro ostatní cestující možnost:

UPGRADE MENU = objednávky kvalitního Business menu 
již při zakoupení letenky nebo kdykoliv dodatečně min. 
však 24 hod před odletem; na palubách A319 i ATR (dle 
aktuální nabídky v rámci měsíce)

BUY ON BOARD (omezené množství v rámci jednotlivých 
letů)

Cestovní třída Business

na všech linkách provozovaných ČSA prvotřídní 
občerstvení v ceně letenky

studené, teplé jídlo nebo studený snack dle typu 
nasazeného letadla a délky letu

nová nabídka jídel od zimní sezóny 2016

obměna jídel každý měsíc

nabídka alkoholických i nealkoholických nápojů



Gourmet on Board

studené kuřecí menu – cena 8 eur

• kuřecí nudličky na bramborovém salátě, mix listových salátů s modrým 
sýrem, plněná paprička s olivy, dezert, čerstvé pečivo s máslem a tři nápoje

studené drůbeží menu – cena 8 eur

• drůbeží maso se zeleninou a sýrem, šopský salát, marinovaná mozzarella a 
tomaty, dezert, čerstvé pečivo s máslem a tři nápoje

studené vegetariánské menu – cena 10 eur

• grilovaná zelenina, ovocný salát, mix listových salátů s modrým sýrem, 
výběr sýrů, čerstvé pečivo s máslem a tři nápoje

teplé menu s hovězím masem – cena 12 eur

• hovězí bourgiugnon s bramborovo-celerovým puré, mix listových salátů s 
modrým sýrem, plněná paprička s olivy, dezert, čerstvé pečivo s máslem a 
tři nápoje

teplé menu s kuřecím masem – cena 12 eur

• gratinovaný kuřecí steak v parmazánové krustě, šopský salát, marinovaná 
mozzarella a tomaty, dezert, čerstvé pečivo s máslem a tři nápoje
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Věrnostní program 

věrnostní program pro Vaši firmu

TOP benefity
body OK PLUS CORPORATE za každou zakoupenou letenku

bonusové letenky (lety operované ČSA)

OK Plus GOLD CARD (20.000 bodů)

vstup do salonku na letišti v Praze (Erste Premier Lounge

v T2 a Master Card Lounge v T1)

body bez exspirace (nutnost pohybu na účtu během posledních 24 měsíců)
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Věrnostní program 

věrnostní program pro jednotlivce

přeprava zapsaného zavazadla o hmotnosti až 23 kg (Silver, Gold a Platinum + 1 ks 
zavazadla navíc)

úrovně členství
OK Plus Member  OK Plus Silver  OK Plus Gold  OK Plus Platinum

načítání mil za každý let

uplatnění mil
bonusové letenky do destinací celého světa v rámci aliance Sky Team

upgrade do vyšší třídy, vstupy do salonků, vyšší limity pro přepravu zavazadel, atd.

míle bez exspirace pro Silver, Gold, Platinum (Member platnost 36 měsíců od data nabytí)

12



Doplňkové služby k letence
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Děkuji za pozornost!


