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Oferta pozataryfowa „Bilet zintegrowany POLREGIO + PKS” 

Warunki taryfowe obowiązujące od dnia 01.01.2021 r. 
  

1. Uprawnieni  
 
Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów jednorazowych:  
1) normalnych; 
2) wyłącznie podczas przejazdu - uruchamianym przez POLREGIO sp. z o.o. - pociągiem 

REGIO lub interREGIO: 
a) z ulgą 37%:  

 dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego,  

 dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukooczenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 
ukooczenia 24. roku życia, 

b) z ulgą 51%: studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych), 
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukooczenia 26. roku życia. 
 

2. Zakres ważności  
 

Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO lub interREGIO w relacjach od lub do dowolnej 
stacji znajdującej się na terenie województwa łódzkiego, w tym do lub od stacji Tomaszów 
Mazowiecki i autobusem PKS w relacji: od lub do Tomaszowa Mazowieckiego oraz do lub od 
przystanku PKS wskazanego w ust. 4 pkt 3,  
przy czym oferta ma zastosowanie również przy przejazdach najpierw autobusem PKS,                   
a następnie pociągiem POLREGIO. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilet wg oferty – w zależności od tego czy przejazd rozpoczyna się autobusem czy 
pociągiem - można nabyd wyłącznie w dniu wyjazdu w pociągu u obsługi (bez pobierania 
opłaty za wydanie biletu w pociągu) lub u kierowcy autobusu;  

2) bilet wg oferty wydawany jest na przejazd w jedną stronę; 
3) bilety wg oferty zawierają wypis: 

a) wydane w pociągu: „POLREGIO+PKS”, 
b) wydane w autobusie: „PKS Tomaszów Mazowiecki”; 

4) bilet zintegrowany POLREGIO + PKS, ważny jest od chwili wydania do kooca dnia wyjazdu; 
5) przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem podróżnego pociągiem w ramach oferty odbywa 

się wg zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR) i opłat wskazanych w Taryfie 
przewozowej (TPR); bilety na przewóz bagażu ręcznego przewidziane w TPR nabywa się 
łącznie z biletem wg oferty; 

6) przewóz bagażu autobusem PKS w ramach oferty odbywa się zgodnie z właściwymi 
przepisami i wg cen danego przewoźnika, a bilet na przewóz bagażu nabywa się łącznie  
z biletem wg oferty; 

7) w przypadkach określonych powyżej w pkt. 5 i 6, bilety na przewóz honorowane są przez 
drugą stronę; 

8) przewóz psa i roweru w ramach oferty jest niedozwolony; 
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9) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi  
i specjalnymi. 

 

4.Opłaty 
 

1) cena biletu zintegrowanego POLREGIO + PKS obejmuje opłatę za przejazd pociągiem oraz 
autobusem; 

2) opłaty za przejazd pociągiem POLREGIO: 
 

Odległośd  
(w km) 

Opłata  (w zł) brutto w tym 8% VAT 

Odległośd 
(w km 

Opłata  (w zł) brutto w tym 8% VAT 

REGIO interREGIO 

Bilet 
normalny 

Bilet  
z ulgą 37% 

Bilet  
z ulgą 51% 

Bilet 
normalny 

Bilet  
z ulgą 37% 

Bilet  
z ulgą 51% 

do 20 6,00 3,78 2,94 do - 40 9,00 5,67 4,41 

 21 - 40 8,00 5,04 3,92 41 - 80 14,00 8,82 6,86 

41 - 59 10,00 6,30 4,90 81 - 120 24,00 15,12 11,76 

60 - 120 12,00 7,56 5,88 

 121 -180 18,00 11,34 8,82 

181-240 24,00 15,12 11,76 

 
3) opłaty za przejazd autobusem PKS Tomaszów Mazowiecki: 

 

Numer 
strefy 

Opłata  (w zł) 
brutto  

w tym 8% VAT 
Przystanki Przewoźnika autobusowego 

I 3,00 Spała 

II 4,00 Teofilów 

III 5,00 Inowłódz, Fryszerka 

IV 7,00 Anielin 

V 7,50 Studzianna 

VI 8,00 Poświętne, Małoszyce 

VII 8,50 Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Gapinin, Wólka Kuligowska 

 

                               5. Zmiana umowy przewozu i zwroty 
 

1) zmiana umowy przewozu w przypadku przejazdu poza strefę przewoźnika autobusowego, 
na którą obowiązuje bilet zintegrowany POLREGIO + PKS, możliwa jest poprzez nabycie         
w autobusie nowego biletu na przejazd od ostatniego przystanku w strefie; 

2) zmiana stacji przeznaczenia i drogi przejazdu pociągiem REGIO lub interREGIO wymaga 
zawarcia nowej umowy przewozu; 

3) w celu zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet, z przyczyn niezależnych  
od podróżnego, należy wystąpid w drodze reklamacji do przewoźnika, który dokonał 
sprzedaży biletu. 

 

6. Inne 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami oferty stosuje się odpowiednio 
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) oraz regulaminu 
danego przewoźnika autobusowego. 


