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Warunki taryfowe oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny na odcinku Słupsk - Ustka
1. Uprawnieni
Bilet jednorazowy wg taryfy:
1) normalnej – może nabyć każda osoba;
2) ulgowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% – może nabyć osoba uprawniona do tej
ulgi.
2. Zakres ważności
1) oferta specjalna obowiązuje w pociągu Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka, w dniach wyznaczonych
przez KM i podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
2) bilet wg oferty specjalnej uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem Słoneczny na odcinku
Słupsk – Ustka;
3) zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 14 Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)
pociąg Słoneczny wyłączony jest z możliwości przewozu według Wspólnego Biletu.
3. Warunki stosowania
1) przejazd pociągiem Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka odbywa się na podstawie biletu
jednorazowego, zaopatrzonego w nadruk w brzmieniu: Oferta specjalna na odcinku Słupsk – Ustka;
2) na przejazd „tam i z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety;
3) bilety można nabyć:
a) w kasach biletowych,
b) w biletomatach,
c) w pociągu w dniu przejazdu,
d) w aplikacji mobilnej: SkyCash i mPay wg zasad określonych w Regulaminie usługi „Bilet w
aplikacji mobilnej w „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.”,
e) przez internet wg zasad określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów Spółki „Koleje
Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (Regulamin IKM);
4) bilety wg oferty specjalnej można nabyć w przedsprzedaży do 7 dni przed planowanym przejazdem;
5) osoba, odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego musi spełniać warunki, określone
w postanowieniach szczególnych o ulgach przejazdowych, określonych w Taryfie przewozowej „Kolei
Mazowieckich-KM” (TP-KM).
4. Opłaty
Ceny biletów według oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka są
zryczałtowane.
Tabela opłat za bilety jednorazowe
Oferta specjalna na przejazd pociągiem Słoneczny
na odcinku Słupsk – Ustka
rodzaj taryfy

cena
brutto
(w zł)

PTU

cena netto
(w zł)

normalna
33%
37%
49%
51%
78%
93%
95%

7,00
4,69
4,41
3,57
3,43
1,54
0,49
0,35

0,52
0,35
0,33
0,26
0,25
0,11
0,04
0,03

6,48
4,34
4,08
3,31
3,18
1,43
0,45
0,32

5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilety
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

na przejazd pociągiem Słoneczny do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania Oferty
specjalnej na odcinku Słupsk – Ustka, należy nabyć nowy bilet według Warunków oferty specjalnej na
przejazd pociągiem Słoneczny w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka;
nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu ze
zryczałtowaną ceną, choćby później podróżny bilet ten okazał;
nie dokonuje się zwrotu należności po rozpoczęciu terminu ważności biletu;
powyższe ograniczenie nie dotyczy biletów wg oferty specjalnej niewykorzystanych z przyczyn
leżących po stronie KM;
wymiany biletu można dokonać w związku ze zmianą terminu wyjazdu, na warunkach określonych
w RP-KM; w tym przypadku – nie potrąca się odstępnego;
w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów zwraca się należność za bilet bez potrącania
odstępnego;
przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

6. Opłaty dodatkowe
1. W razie stwierdzenia braku:
1) odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
3) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do
środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na
warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków;
4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej
przyczyny
przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę
dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty, wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14,
poz. 117).
2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – wynosi 210,00 zł;
2) pkt 2 – wynosi 168,00 zł;
3) pkt 3 – wynosi 84,00 zł;
4) pkt 4 – wynosi 630,00 zł.
3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu Słoneczny wysokość opłaty
dodatkowej, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 – obniża się do kwoty 147,00 zł;
2) pkt 2 – obniża się do kwoty 118,00 zł;
3) pkt 3 – obniża się do kwoty 59,00 zł.
4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do
zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2:
1) pkt 1 – obniża się do kwoty 168,00 zł;
2) pkt 2 – obniża się do kwoty 135,00 zł;
3) pkt 3 – obniża się do kwoty 67,00 zł.
5. Opłata manipulacyjna, uwzględniająca poniesione przez „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. koszty
czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w związku z nie okazaniem
przez podróżnego w trakcie kontroli:
1) ważnego dokumentu przewozu – wynosi 20,00 zł (w tym PTU – 3,74 zł);
2) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe – wynosi 16,80 zł (w tym PTU –
1,24 zł);
3) naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – wynosi 8,40 zł (w tym PTU – 0,62 zł).
7. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia
Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM)
oraz Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM), dostępnego na stronie
www.mazowieckie.com.pl
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