
UTAZZ, SÜTIZZ, ÜNNEPELJ VELÜNK 2022-BEN!
Egyedi GYSEV édességek a 150. szülinapunk alkalmából.

Régiónk 11 városában egy-egy kijelölt cukrászda vár 
március 5-től minden szombat és vasárnap az 
általa készített KÜLÖNLEGES GYSEV150 DESSZERTTEL!



A GYSEV150 SÜTIJEGY IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEK:
• 2022 évben március 5-től augusztus 28-ig kizárólag szombat és vasárnap érvényes;

• a GYSEV Zrt. vonalain közlekedő menetrendszerinti személyvonatokon, 2. kocsiosztályon vehető igénybe;
• feláras vonatok igénybevétele esetén azt (IC pót-és helyjegy) külön meg kell váltani a vasúti jegypénztárban;

• elővételben is megváltható, azonban vissza nem téríthető;
• 1 fő részére érvényes, egyéb kedvezménnyel össze nem vonható;

• a GYSEV150 Sütijegyet a sütemény igénylésekor helyben, a cukrászda által lebélyegeztetni, 
valamint a sütijegyhez kiadott „ellenőrző szelvényt” a cukrászda részére átadni szükséges;

• a GYSEV150 Sütijegy visszaútban kizárólag bélyegzőlenyomattal ellátva érvényes;
• átruházható, de nem módosítható.

Látogasd meg régiónk legnépszerűbb cukrászdáit GYSEV150 Sütijeggyel!

GYSEV 150 SÜTIJEGY TARTALMA:
• utazás vonattal bármely GYSEV Zrt. induló állomásról 

a Partnercukrászda célállomására, és vissza;
• egyedülálló GYSEV150 sütemény.

Ára: 1150 Ft. Az ár az áfát tartalmazza.

Fertőszentmiklós: Kovács Cukrászda

Szombathely: Claudia Cukrászda

Bük: Villa Rosato Cukrászda

Répcelak: Király Kávéház

Kőszeg: Arany Strucc Cukrászda

www.gysev.hu06 99/577 212

NYEREMÉNYJÁTÉK: Gyűjts össze 6 pecsétet a Partnercukrászdákban, 
és tiéd lehet az értékes nyeremények egyike! A gyűjtőfüzeteket keresd 

a GYSEV jegypénztárakban, Utascentrumokban, vagy a cukrászdákban.
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Győr: Kuglóf Cukrászda

Kapuvár: Ambrózia Pékség és Cukrászat

Csorna: Korona Cukrászda

Körmend: Mini Cukrászda

Szentgotthárd: Kis Édes Cukrászda

NYEREMÉNYJÁTÉK: Gyűjts össze 6 pecsétet a Partnercukrászdákban, 
és tiéd lehet az értékes nyeremények egyike! A gyűjtőfüzeteket keresd 

a GYSEV jegypénztárakban, Utascentrumokban, vagy a cukrászdákban.
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