Warunki taryfowe oferty pozataryfowej
„Połączenie w dobrej cenie” (PWDC)
(obowiązujące od 1 września 2016 r.)

I. Bilety jednorazowe
1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać na podstawie biletu:
1) normalnego – każda osoba,
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93% i 95%.
2. Zakres ważności
1) bilet wg oferty wydaje się na przejazd w jedną stronę (w dowolnym kierunku), pociągami
REGIO albo interREGIO w relacjach wskazanych w Tabeli nr 1 i nr 2; bilet uprawnia do
jednorazowego przejazdu pociągami REGIO albo interREGIO, drogą najkrótszą lub
wskazaną w odpowiedniej tabeli – w określonej na relacji i terminie ważności;
2) jeżeli w miejscowości objętej ofertą, z wyjątkiem Gdańska i Gdyni, występuje więcej niż
jedna stacja, ofertę stosuje się do wszystkich stacji w danej miejscowości, do których
kursuje pociąg REGIO lub interREGIO, z wyjątkiem: Lublin Airport w Świdniku, Port
Lotniczy Szczecin Goleniów.
3. Warunki stosowania
1) bilet wg oferty można nabyć:
a) z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży:
 w kasach biletowych i w stacjonarnych automatach biletowych – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu (RPR),
 za pośrednictwem systemu IPR, dostępnego na stronie internetowej
www.biletyregionalne.pl – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie
Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. obsługiwanej przez IT-Trans Sp. z o. o. (dalej: Regulamin
IPR),
 za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie usługi „Bilet przez aplikację mobilną” w ”Przewozy Regionalne”
Spółka z o.o. (dalej: Regulamin SkyCash), dostępnym na stronie internetowej PR,
 za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami
”Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (dalej: Regulamin KOLEO – PR), dostępnym
na stronie internetowej koleo.pl;
b) w pociągu wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – w tym również bilet na przejazd
powrotny tego samego dnia;
2) bilet wydaje się z nadrukiem: „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE”;
3) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi;
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4. Opłaty
1) bilety jednorazowe wg oferty wydawane są z zastosowaniem opłat zryczałtowanych;
2) ceny biletów normalnych i ulgowych wskazane są w Tabelach nr 1 i nr 2.
5. Zmiana umowy przewozu
1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się, w przypadku biletów
nabytych:

a) w kasie, w automacie i w pociągu – na zasadach i warunkach określonych w RPR,
b) za pośrednictwem systemu IPR – na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie IPR,
c) za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie SkyCash,
d) za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie KOLEO – PR;
2) przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy:
a) do stacji, która w połączeniu ze stacją wyjazdu:
 stanowi relację objętą ofertą PWDC – poprzez uiszczenie należności, stanowiącej
różnicę opłat obliczoną, z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych, między
ceną biletu wg oferty PWDC w relacji od stacji wyjazdu do nowej stacji
przeznaczenia a ceną okazanego biletu wg oferty PWDC,
 nie stanowi relacji objętej ofertą PWDC – poprzez uiszczenie należności,
stanowiącej różnicę opłat obliczoną między ceną biletu na przejazd za odległość
od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat
normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) a ceną
okazanego biletu wg oferty PWDC, albo
b) poprzez nabycie nowego biletu od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami – jeśli będzie to korzystniejsze dla podróżnego;
3) w ramach oferty nie jest dozwolone przejście do pociągu innego rodzaju.
6. Inne
1) podróżny z biletem wg oferty, który odbędzie przejazd tylko na części drogi może
uzyskać ewentualny zwrot różnicy należności pomiędzy ceną posiadanego biletu
a należnością przypadającą za faktyczny przejazd obliczoną z zastosowaniem opłat
normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR). Jeżeli ustalona
opłata za faktyczny przejazd będzie wyższa niż cena posiadanego przez podróżnego
biletu, wówczas podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za częściowo
niewykorzystany bilet;
2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia RPR i TPR, Regulaminu IPR, Regulaminu SkyCash. oraz Regulaminu
KOLEO – PR.
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II. Bilety odcinkowe miesięczne imienne
1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać na podstawie biletu:
1) normalnego – każda osoba,
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%,
78% i 93%.
2. Zakres ważności
1) bilet według oferty wydaje się na przejazd:
a) „tam i z powrotem” pociągami REGIO albo interREGIO w relacjach wskazanych
w Tabeli nr 3 i nr 4; bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO
albo interREGIO, drogą najkrótszą lub wskazaną w odpowiedniej tabeli
–
w określonej na nim relacji i terminie ważności,
b) „w jedną stronę” (w kierunku dowolnym) pociągami REGIO w relacjach wskazanych
w Tabeli nr 5, bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO drogą
najkrótszą - w określonej na nim relacji i terminie ważności;
2) jeżeli w miejscowości objętej ofertą, w wyjątkiem Gdańska i Gdyni, występuje więcej niż
jedna stacja, ofertę stosuje się do wszystkich stacji w danej miejscowości z wyjątkiem:
Lublin Airport w Świdniku, Port Lotniczy Szczecin Goleniów.
3. Warunki stosowania
1) bilet wg oferty można nabyć:
a) z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży:
 w kasach biletowych i w stacjonarnych automatach biletowych – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu (RPR),
 za pośrednictwem systemu IPR, dostępnego na stronie internetowej
www.biletyregionalne.pl – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie
Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. obsługiwanej przez IT-Trans Sp. z o. o. (dalej: Regulamin
IPR),
b) w pociągu wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu nabycia;
2) bilet wydaje się z nadrukiem: „PWDC BILET MIESIĘCZNY TAM” lub „PWDC BILET
MIESIĘCZNY T/P”;
3) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi.
4. Opłaty
1) bilety odcinkowe miesięczne imienne wg oferty wydawane są z zastosowaniem opłat
zryczałtowanych;
2) ceny biletów normalnych i ulgowych wskazane są w Tabeli nr 3, nr 4 i nr 5.
5. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy na następujących zasadach:
a) w przypadku gdy relacja wskazana na danym bilecie miesięcznym stanowi również
relację objętą ofertą PWDC dla biletów jednorazowych – poprzez uiszczenie
należności, stanowiącej różnicę opłat obliczoną, z zastosowaniem opłat normalnych
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lub ulgowych, między ceną biletu na przejazd jednorazowy odpowiednio:
 wg oferty PWDC w relacji od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia
a ceną biletu na przejazd jednorazowy wg oferty PWDC w relacji wskazanej na
bilecie miesięcznym – jeżeli relacja od stacji wyjazdu do nowej stacji
przeznaczenia objęta jest także ofertą PWDC,
 wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) w relacji od stacji wyjazdu do nowej
stacji przeznaczenia a ceną biletu na przejazd jednorazowy wg oferty PWDC
w relacji wskazanej na bilecie miesięcznym – jeżeli relacja od stacji wyjazdu do
nowej stacji przeznaczenia nie jest objęta ofertą PWDC,
b) w przypadku gdy relacja wskazana na danym bilecie miesięcznym nie stanowi relacji
objętej ofertą PWDC dla biletów jednorazowych – poprzez nabycie nowego biletu od
pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.
Zasadę nabycia biletu wskazaną w lit. b należy również stosować do przypadków
wskazanych w lit. a, jeżeli będzie to korzystniejsze dla podróżnego;
2) w ramach oferty nie jest dozwolone przejście do pociągu innego rodzaju.
6. Inne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia RPR i TPR oraz Regulaminu IPR.
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