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Oferta pozataryfowa „Małopolski bilet miesięczny na przewóz roweru”  
Warunki taryfowe obowiązujące od 8.01.2019 r. 

 
1. Uprawnieni 

 
Z oferty może skorzystać każdy podróżny. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) bilet uprawnia do wielokrotnego przewozu roweru na obszarze ograniczonym stacjami:  
a) Sędziszów, 
b) Wałki, 
c) Krynica-Zdrój,  
d) Jasło, 
e) Rabka-Zdrój, 
f) Zakopane, 
g) Żywiec, 
h) Bielsko-Biała Gł., 
i) Czechowice-Dziedzice, 
j) Katowice, 
k) Kraków Lotnisko,   
l) Wieliczka Rynek-Kopalnia; 

2) wykaz stacji znajdujących się na obszarze obowiązywania oferty zawiera Załącznik do 
niniejszych warunków; 

3) bilet honorowany jest w pociągach osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie” 
sp. z o.o.    

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilet można nabyć:  

a) w punktach odprawy, 
b) w pociągu u obsługi, 
c) za pośrednictwem Systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (Systemu MKA) lub 

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 przedsprzedaży do 30 dni naprzód; 
2) bilety wydaje się z nadrukiem „MAŁOPOLSKI  BILET MIESIĘCZNY NA PRZEWÓZ  ROWERU”; 
3) bilet wydawany jest elektronicznie (tzn. nie jest wypisywany odręcznie na bilecie 

blankietowym); 
4) bilet jest ważny przez miesiąc od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę; 
5) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu lub niezwłocznie po otrzymaniu biletu, należy 

zgodnie ze wskazaniami na nim, czytelnie i w sposób trwały wpisać imię i nazwisko 
właściciela biletu; bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentu 
stwierdzającego tożsamość właściciela, bilet jest nieważny; 

6) do przewozu roweru na podstawie biletu, uprawniony jest wyłącznie właściciel biletu; 

http://www.mka.malopolska.pl/
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7) bilet uprawnia do przewozu roweru bez względu na rodzaj posiadanego przez podróżnego 
biletu na przejazd. 

 
4. Opłaty 

 
Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi 30,00 zł (w tym PTU 5,61 zł).   
 

5. Inne 
 

1) w przypadku przejazdu z rowerem na podstawie biletu poza obszar obowiązywania oferty 
wskazany w ust. 2 pkt 1, należy nabyć właściwy bilet na przewóz roweru zgodnie                
z postanowieniami Taryfy przewozowej (TPR); 

2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, stosuje się odpowiednie 
postanowienia: 
a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) - dostępnych na stronie 

www.polregio.pl 
b)  Regulaminu MKA – dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl  
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