
§ 40 Przejazdy na podstawie REGIOkarnetu oraz miniR EGIOkarnetu 

1. Uprawnieni 
 

REGIOkarnet oraz miniREGIOkarnet moŜe nabyć kaŜda osoba. 
 

2. Zakres wa Ŝności 
 

1) REGIOkarnet wydawany jest elektronicznie na przejazdy pociągami REGIO 
uruchamianymi przez PR, przewidzianymi w rozkładzie jazdy (z wyłączeniem pociągów 
o charakterze komercyjnym, objętych taryfą specjalną). REGIOkarnet uprawnia do 
przejazdów pociągami innych przewoźników, z którymi PR zawarła umowę o wzajemnym 
honorowaniu biletów; informacje o wzajemnym honorowaniu biletów zamieszczone są na 
stronie internetowej PR, 

2) miniREGIOkarnet wydawany jest elektronicznie na przejazdy pociągami REGIO 
uruchamianymi wyłącznie przez PR, przewidzianymi w rozkładzie jazdy (z wyłączeniem 
pociągów o charakterze komercyjnym, objętych taryfą specjalną), 

3) bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów w trzech dowolnie wybranych dniach, w ciągu 
dwóch kolejno następujących po sobie miesięcy od daty wydania lub wskazanej przez 
nabywcę. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) REGIOkarnet oraz miniREGIOkarnet jest biletem imiennym; przy sprzedaŜy na 

załączonym karnecie wpisuje się numer wydanego biletu; przed pierwszą legalizacją 
karnetu lub niezwłocznie po otrzymaniu biletu w pociągu, właściciel biletu zobowiązany 
jest zgodnie ze wskazaniami wpisać czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko oraz 
numer dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego jego toŜsamość; bilet jest waŜny łącznie 
z karnetem i dokumentem, którego numer został na nim wpisany; bilet bez karnetu i/lub 
bez wpisania powyŜszych danych jest niewaŜny, 

2) do przejazdów na podstawie REGIOkarnetu albo miniREGIOkarnetu uprawniona jest tylko 
ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone; w razie stwierdzenia, Ŝe 
z REGIOkarnetu albo miniREGIOkarnetu korzysta osoba inna niŜ na nim wskazana, 
wówczas osobę tę traktuje się jak podróŜnego bez waŜnego biletu, 

3) podróŜny jest zobowiązany przed rozpoczęciem przejazdów w danym dniu dokonać 
legalizacji karnetu, na zasadach określonych w RPR, 

4) wskazany na karnecie dzień datowania (wybrany przez podróŜnego) liczy się od godziny 
0:00 do 24:00, 

5) właścicielowi REGIOkarnetu oraz miniREGIOkarnetu nie przysługuje częściowy zwrot 
zapłaconej naleŜności w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego 
w rozkładzie jazdy, 

6) jeŜeli podczas kontroli biletów i dokumentów przejazdowych w pociągu podróŜny: 
a) oświadczy, Ŝe posiada zalegalizowany REGIOkarnet albo miniREGIOkarnet, ale nie okaŜe 

go w pociągu, 
b) okaŜe REGIOkarnet albo miniREGIOkarnet, ale nie moŜe okazać dokumentu 

stwierdzającego toŜsamość, 
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) 
opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu opłaty manipulacyjnej – moŜe 
uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w RPR. Wysokość opłaty 
manipulacyjnej określona jest w Dziale III Rozdział 6 (Wykaz opłat zryczałtowanych), 



7) foliowanie biletu i/lub karnetu do niego wydanego, wymiana na inny rodzaj biletu ani teŜ 
przedłuŜenie terminu jego waŜności, nie jest dozwolone, 

8) za bilety i karnety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, przewoźnik nie 
zwraca zapłaconych naleŜności i nie wydaje duplikatów, takŜe w przypadku zgłoszenia 
straty do organów ścigania, 

9) zwrotu naleŜności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany REGIOkarnet albo 
miniREGIOkarnet dokonuje się na zasadach określonych w RPR. 

 
4. Opłaty 

 
1) opłaty za REGIOkarnet oraz miniREGIOkarnet są zryczałtowane i od opłat tych nie stosuje 

się Ŝadnych ulg, 
2) opłaty wskazane są w Dziale III Rozdział 5. 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) przejście do pociągu interREGIO nie jest dozwolone, 
2) przejście do pociągu innego przewoźnika na podstawie: 

a) REGIOkarnetu – moŜliwe jest wyłącznie do pociągów tych przewoźników, z którymi PR 
zawarła umowę o wzajemnym honorowaniu biletów; informacje o wzajemnym 
honorowaniu biletów zamieszczone są na stronie internetowej PR, 

b) miniREGIOkarnetu – nie jest dozwolone. 
 


