Regulamin
Bilet promocyjny na pociąg Słoneczny

1. Uprawnieni
Każda osoba.
2. Zakres ważności
1) Bilet promocyjny na przejazd pociągiem Słoneczny, kursującym w okresie 20 czerwca – 1 września
2019 roku w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka i Ustka – Warszawa Zachodnia, można nabyć na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
2) na przejazd „tam i z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety;
3) jedna osoba może nabyć nie więcej niż 4 sztuki Biletów promocyjnych;
4) wzór Biletu promocyjnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Warunki stosowania
1) od 1 czerwca 2019 roku, do wyczerpania zapasów, w sprzedaży dostępnych będzie 500 sztuk Biletów
promocyjnych;
2) bilet, o którym mowa w pkt. 1., można zakupić w kasach biletowych KM na dworcach:
 Warszawa Zachodnia – 200 sztuk,
 Warszawa Wschodnia – 100 sztuk,
 Warszawa Śródmieście peron I – 100 sztuk,
 Warszawa Gdańska – 100 sztuk;
3) Bilet promocyjny uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem Słoneczny wyłącznie od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem 3 i 4 lipca 2019 r.;
4) przy zakupie Biletu promocyjnego podróżny wskazuje datę wyjazdu i relację przejazdu;
5) dane, o których mowa w pkt. 4. kasjer wpisuje odręcznie oraz potwierdza datownikiem i podpisem;
6) oferty nie należy łączyć z innymi ofertami.
4. Opłaty
1) cena Biletu promocyjnego jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 25,00 zł
brutto (w tym 8% PTU);
2) od powyższej ceny nie stosuje się ulg i opustów.
5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności
1) zwrot całkowicie niewykorzystanego Biletu promocyjnego może nastąpić tylko w drodze reklamacji.
Od zwracanych należności potrąca się 20% odstępnego;
2) nie dokonuje się zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.);
3) Bilet promocyjny nie uprawnia do przejazdu pociągiem innego przewoźnika.

Załącznik do Regulaminu – Bilet promocyjny na przejazd pociągiem „Słoneczny”

Miejsce na naklejkę

awers

Bilet promocyjny na przejazd pociągiem „Słoneczny”

Nr 001

rewers
Cena

Relacja

25 zł

..........................................................................................................
Data wyjazdu

Datownik

......................................

(w tym 8% podatek VAT)

Podpis kasjera
......................................

Regulamin biletu promocyjnego na pociąg „Słoneczny” zamieszczony jest na stronie www.mazowieckie.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są również pod numerem Call Center: 22 364 44 44 oraz w kasach biletowych KM.
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