Oferta specjalna „Dożynki Prezydenckie 2018”
Warunki taryfowe obowiązujące 15-16.09.2018 r.
1. Uprawnieni
Z oferty może korzystać na podstawie biletu jednorazowego:
1) normalnego – każda osoba;
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%, 95% albo 100%.
2. Zakres ważności
1) oferta dotyczy przejazdów w dniach 15-16.09.2018 r. pociągami dodatkowymi REGIO
(dalej: pociągi dożynkowe) w relacjach:
a) Łódź Kaliska – Spała / Spała – Łódź Kaliska,
b) Tomaszów Mazowiecki – Spała / Spała – Tomaszów Mazowiecki;
2) rozkład jazdy pociągów dożynkowych podany jest do wiadomości publicznej na stronie
internetowej www.polregio.pl oraz na stacjach i przystankach, na których pociągi mają
wyznaczony w rozkładzie jazdy postój.
3. Warunki stosowania
1) bilety na przejazdy pociągami dożynkowymi wyłącznie w relacjach wskazanych w ust. 4,
można nabyć:
a) w punktach odprawy w przedsprzedaży od 10.09.2018 r.,
b) wyłącznie w dniu wyjazdu – w pociągu u obsługi;
2) bilety wydaje się z nadrukiem „DOŻYNKI PREZYDENCKIE 2018”;
3) termin ważności biletów na przejazd „tam i z powrotem” oraz w jedną stronę – wynosi
1 dzień;
4) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi
i specjalnymi.
4. Opłaty
Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT
Relacja przejazdu i rodzaj
biletu
Łódź Kaliska/Łódź
Pabianicka/Łódź Chojny/
Łódź Dąbrowa/Łódź Widzew/
Łódź Andrzejów/
Gałkówek - Spała
„tam i z powrotem”

norm

z ulgą
33%

z ulgą
37%

z ulgą
49%

z ulgą
51%

z ulgą
78%

z ulgą
93%

z ulgą
95%

10,00

6,70

6,30

5,10

4,90

2,20

0,70

0,50
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Łódź Kaliska/Łódź
Pabianicka/ Łódź Chojny/
Łódź Dąbrowa/ Łódź
Widzew/Łódź Andrzejów/
Gałkówek/ Żakowice
Południowe - Spała
„w jedną stronę”
Spała - Gałkówek/ Łódź
Andrzejów/ Łódź Widzew/
Łódź Dąbrowa/ Łódź
Chojny/Łódź Pabianicka/ Łódź
Kaliska
„w jedną stronę”
Tomaszów Mazowiecki Spała
„tam i z powrotem”
Tomaszów Mazowiecki Spała
„w jedną stronę”
Spała - Tomaszów
Mazowiecki
„w jedną stronę”

5,00

3,35

3,15

2,55

2,45

1,10

0,35

0,25

5,00

3,35

3,15

2,55

2,45

1,10

0,35

0,25

5,00

3,35

3,15

2,55

2,45

1,10

0,35

0,25

2,50

1,67

1,57

1,27

1,22

0,55

0,17

0,12

2,50

1,67

1,57

1,27

1,22

0,55

0,17

0,12

5. Zmiana umowy przewozu
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji
przeznaczenia;
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie przewozu (RPR);
3) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie (z wyjątkiem
przejazdu dalszego do stacji, do której cena biletu w ramach oferty jest taka sama) –
podróżny dopłaca różnicę pomiędzy ceną biletu jednorazowego od stacji wyjazdu do
nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem odpowiednich opłat wskazanych w Dziale III
Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR), a ceną posiadanego ważnego biletu.
6. Inne
1) podróżnemu przysługuje zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet na przejazd:
a) „tam i z powrotem”,
b) na przejazd w jedną stronę,
c) w razie całkowitej rezygnacji z przejazdu „tam” lub „z powrotem” na podstawie biletu
na przejazd „tam i z powrotem”,
na warunkach określonych w Regulamienie przewozu (RPR);
2) podróżnemu nie przysługuje zwrot za częściowo niewykorzystany bilet;
3) na przejazd pociągami dożynkowymi w relacjach innych niż wskazane w ust. 4, podróżny
zobowiązany jest nabyć bilet jednorazowy z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień
do ulg ustawowych wyłącznie z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale III Rozdział 1
Taryfy przewozowej (TPR);
4) bilety z nadrukiem „DOŻYNKI PREZYDENCKIE 2018” nie są ważne w innym pociągach;
5) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na
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stronie internetowej www.polregio.pl
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