Warunki taryfowe oferty specjalnej „Euro-Nysa-Ticket” (ENT)
(Obowiązują od dnia 8 kwietnia 2021 r.)
1. Postanowienia ogólne:
1) bilety wg oferty specjalnej Euro-Nysa-Ticket są wzajemnie honorowane
i obowiązują jako dokument uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach
na obszarze ZVON oraz na wybranych liniach na terenie Polski i Republiki Czeskiej
oraz wybranych przewoźników wskazanych w „Spisie linii dla biletów Euro-Nysa
Ticket;
2) bilety wydawane wg tej oferty są przeznaczone dla 1 os. lub dla grupy (max. 5 os.);
3) bilety ENT mogą posiadać jedno- lub trzydniowy termin ważności.
Termin ważności tych biletów rozpoczyna się w dniu wskazanym przez podróżnego
przy zakupie biletu i kończy się:
- o godz. 4.00 dnia następnego – w przypadku biletu jednodniowego,
- o godz. 4.00 po trzecim dniu ważności – w przypadku biletu trzydniowego;
4) ceny biletów ENT jedno- i trzydniowych przedstawia zestawienie poniżej:

Jednodniowe bilety EURO-NYSA-TICKET (w PLN)
dla 1 os.
40,00

grupowy (dla max. 5 os.)
100,00

100,00

100,00

100,00

10,00

Trzydniowe bilety EURO-NYSA-TICKET (w PLN)
dla 1 os.
100,00

grupowy (dla max. 5 os.)
200,00

200,00

200,00

200,00

10,00/dzień

Opłaty są zryczałtowane i nie udziela się od nich ulg.
2. Dzieci:
1) dzieci w wieku do 6 lat przewozi się nieodpłatnie na podstawie jednego biletu ENT,
przy czym jeśli jest to bilet ENT:
a) dla 1 os. – to można przewieźć nieodpłatnie jedno dziecko,
b) grupowy (dla max. 5 os.) – to każdy uczestnik grupy może przewieźć
nieodpłatnie 1 dziecko;
2) dodatkowo od dnia 1 kwietnia 2021 r. wprowadza się możliwość nieodpłatnego
przewozu dwójki dzieci w wieku 6–15 lat na podstawie jednego blankietu/biletu
ENT;
Uwaga:
Niezalenie od tego czy jest to bilet ENT dla 1 osoby, czy grupowy (dla max. 5 osób),
to na podstawie takiego biletu dopuszcza zabranie ze sobą nieodpłatnie tylko
2 dzieci w wieku 6-15 lat.

3. Przewóz roweru lub psa:
1) osoby zamierzające podróżować z rowerem - do biletu EURO-NYSA-TICKET mogą
dokupić bilet na przewóz roweru w cenie 10 PLN. Uprawnia on do wielokrotnego
przewozu roweru w okresie jednego dnia;
Uwaga:
Posiadacz biletu ENT trzydniowego może nabyć w terminie jego ważności
3 jednodniowe bilety na przewóz roweru, pod warunkiem że obowiązują one
w różne dni;
2) przewóz psa odbywa sią na podstawie biletu na przewóz roweru.
4. Postanowienia wykonawcze:
1) sprzedaż biletów ENT prowadzi się w kasach POLREGIO na terenie Polski
i w pociągach u drużyny konduktorskiej POLREGIO;
2) w ramach oferty nie wystawia się biletów ulgowych;
3) bilety ENT można nabyć maksymalnie z dwudniowym wyprzedzeniem;
4) w sprawach nieuregulowanych obowiązują:
a) przepisy danego przewoźnika lub związku komunikacyjnego, oraz
b) warunki GCC-CIV/PRR oraz SCIC-NRT na przejazdy transgraniczne.
5. Zmiana umowy przewozu
Nie dopuszcza się zmiany umowy przewozu/wymiany biletu.
6. Odstąpienie od umowy przewozu
Zwrotu należności za bilet niewykorzystany lub częściowo niewykorzystany – nie
dokonuje się.
7. Informacje dodatkowe:
1) szczegółowe informacje dotyczące biletów Euro-Nysa–Ticket można uzyskać na
stronie: www.zvon.de;
2) bilety wydane przez polskich przewoźników są wzajemnie honorowane (np. bilety
wydane przez przewoźników autobusowych są honorowane w pociągach).

