Oferta specjalna na przejazd pociągiem Słoneczny

1. Uprawnieni
1) bilet wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba;
2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi:
a) 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%,
b) 35% (z wyjątkiem FIRMA z KM), 50%, 70%, 75%, 80%, 99%
może nabyć bilet ulgowy.
2. Zakres ważności
1)

2)

osoba, o której mowa w ust. 1, może nabyć bilet jednorazowy wg oferty specjalnej na przejazd
pociągiem Słoneczny, kursującym w dniach wyznaczonych przez KM i podanych do wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty, w relacji:
 Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia,
 Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – Warszawa Zachodnia;
bilet na przejazd pociągiem Słoneczny ważny jest jeden dzień.
3. Warunki stosowania

1) przejazd pociągiem Słoneczny odbywa się na podstawie biletu jednorazowego KM, zaopatrzonego
w nadruk w brzmieniu Oferta specjalna Słoneczny;
2) bilety można nabyć:
a) w kasach biletowych,
b) w biletomatach;
c) w pociągu w dniu przejazdu;
d) na telefon komórkowy,
e) przez internet,
na przejazd od i do każdej stacji, na której zatrzymuje się pociąg Słoneczny;
3) przedsprzedaż biletów wg oferty specjalnej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie
odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM);
4) przy przejazdach w pociągu Słoneczny nie są honorowane bilety:
a) odcinkowe imienne i bezimienne,
b) strefowe KM,
c) wycieczkowe,
d) sieciowe imienne KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne;
e) innych przewoźników kolejowych,
f) Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
4. Opłaty
1)

2)

opłata za bilet wg oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny wg taryfy normalnej
w relacji:
a) Warszawa Zachodnia – Ustka (lub odwrotnie) wynosi 60,00 zł,
b) Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna (lub odwrotnie) wynosi 45,00 zł;
ceny biletów:
a) wg taryfy normalnej,
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%,
c) z ulgą handlową: 35% (z wyjątkiem FIRMA z KM), 50%, 70%, 75%, 80% i 99%,
określone są w Załączniku do oferty.
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5. Zmiana umowy przewozu
1) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone;
2) w przypadku wymiany biletu w związku ze zmianą terminu wyjazdu – nie potrąca się odstępnego.
6. Zwrot należności za bilety
zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet wydany na pociąg Słoneczny
możliwy jest przed rozpoczęciem terminu ważności biletu lub w ciągu 1 godziny po odjeździe
pociągu, na zasadach określonych w RP-KM;
2) nie dokonuje się zwrotu należności za niewykorzystane bilety z ulgą 70%, 75%, 80%, 99%, jeżeli
kwota zwrotu z jednego biletu jest niższa niż 5,00 zł.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy biletów wg oferty specjalnej niewykorzystanych z przyczyn leżących po stronie KM.
1)
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