
§ 39 Oferta – TY i raz, dwa, trzy 

1. Uprawnieni 
 

Od dwóch do czterech osób odbywających podróż w tej samej relacji i rodzaju pociągu. 
 

2. Zakres ważności  
 
Ofertę stosuje się przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych w pociągach uruchamianych 
przez PR, przewidzianych w rozkładzie jazdy (z wyłączeniem: oferty WB, pociągów o charakterze 
komercyjnym, objętych taryfą specjalną).  
 

3. Warunki stosowania  
 

1) odprawy osób, o których mowa w ust. 1 dokonuje się na podstawie biletu jednorazowego 
pobierając odpowiednio opłaty wskazane w ust. 4; 

2) pierwsza z osób, o których mowa w ust. 1 może skorzystać z indywidualnego uprawnienia do ulgi 
ustawowej, przy czym odbywając przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązana jest 
posiadać w pociągu odpowiedni dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu;  

3) podróżny, który posiada bilet ulgowy i oświadcza, że posiada uprawnienie do danej ulgi, ale nie 
może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie – zobowiązany jest dopłacić różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego normalnego wg taryfy podstawowej a okazanego 
w relacji i pociągu, w którym odbywa przejazd – na zasadach określonych § 20 ust. 16 RPR; 

4) oferty nie łączy się z innymi ulgami i ofertami stosowanymi przez PR. 
 

4. Opłaty 
 

Za przejazd: 
1) pierwszej osoby – pobiera się opłatę normalną lub z ulgą ustawową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 

93% i 100%) według taryfy podstawowej, wskazaną w Dziale III Rozdział 1; 
2) drugiej, trzeciej i czwartej osoby – pobiera się opłatę normalną według taryfy RAZEM, wskazaną 

w Dziale III Rozdział 3.  
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) przejście z biletem jednorazowym do innego rodzaju pociągu PR, przejazd poza stację 
przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejazd inną drogą przewozu może nastąpić na warunkach 
określonych w §§ 6 – 12a; zmiana umowy przewozu musi dotyczyć wszystkich uczestników 
przejazdu w tym samym zakresie; 

2) przejście do pociągu innego przewoźnika może nastąpić na warunkach określonych w § 13. 
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