Załącznik
Do Uchwały Nr
/2018
Zarządu Spółki „Koleje Małopolskie
z dnia
września 2018 r.

Oferta specjalna „Dzień bez samochodu”
Warunki taryfowe obowiązujące 22.09.2018 r.
1. Uprawnieni
Z oferty, może skorzystać każda osoba.
2. Zakres ważności
1) oferta obowiązuje w dniu 22.09.2018 r. w pociągach osobowych uruchamianych przez
przewoźnika Koleje Małopolskie na obszarze Województwa Małopolskiego;
2) oferta dotyczy przejazdów pociągami w relacjach ograniczonych stacjami: Wieliczka Rynek
Kopalnia, Kraków Olszanica, Sędziszów, Krynica Zdrój, oraz w autobusach komunikacji
dowozowej (ALD).
3) bilety wg oferty honorowane są również przy przejazdach pociągami uruchamianymi
przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
3. Warunki stosowania
1) z oferty można korzystać na podstawie wyłącznie biletu normalnego.
2) bilety wg oferty, uprawniają właściciela biletu do wielokrotnych przejazdów od godz. 0:01
do godz. 23:59 w dniu obowiązywania oferty;
3) bilet wg oferty uprawnia jego właściciela do bezpłatnego przewozu roweru pociągami
uruchamianymi przez przewoźnika Koleje Małopolskie;
4) bilety wg oferty można nabyć:
a) za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem wydawania
i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz
sprzedaży biletów przez internet” (Regulaminem MKA), dostępnym na stronie
www.mka.malopolska.pl w dniu obowiązywania oferty;
5) bilety wg oferty wydaje się z zapisem „Dzień bez samochodu”;
6) oferty nie łączy się z innymi ofertami,
7) w odstępstwie od obowiązujących postanowień oferty „Bilet Wielicki”, Zasad odprawy
osób, rzeczy lub zwierząt w autobusach linii dowozowych (B1, R1, D1, G1, G2, S1)
dopuszcza się przewóz roweru w dniu obowiązywania oferty.
4. Opłata
Cena biletu wg oferty wynosi 1,00 zł (w tym PTU 8%) – od podanej ceny w ramach niniejszej
oferty nie obowiązują ulgi ustawowe.
5. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
Postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) oraz Taryfy przewozowej osób, rzeczy
i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) dostępnych na stronie internetowej
www.malopolskiekoleje.com.pl
Strona 1 z 1

