Warunki oferty pozataryfowej
I. „Aglomeracyjny bilet BiT City” jednorazowy
honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy
(obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.)
1. Uprawnieni
Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego wg oferty pozataryfowej mogą skorzystać:
1) osoby niekorzystające z innych ulg,
2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
4) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia.
2. Zakres ważności
1) bilet można nabyć w kasie biletowej i w pociągu;
2) bilet wydaje się na przejazd w jedną stronę, w relacji Bydgoszcz1 – Toruń2 lub Toruń2 –
Bydgoszcz1, na przejazd w pociągach REGIO, uruchamianych przez Spółkę ”Przewozy
Regionalne”, przewidzianych w rozkładzie jazdy;
3) osoby wymienione w ust. 1:
a) w pkt 1, mogą nabyć bilet według taryfy normalnej,
b) w pkt 2 – 3, mogą nabyć bilet z ulgą 37%,
c) w pkt 4, mogą nabyć bilet z ulgą 51%,
na przejazdy, o których mowa w pkt 2;
4) bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu we wskazanej relacji, drogą najkrótszą, a
ponadto jest honorowany, w przypadku biletu relacji:
a) Toruń – Bydgoszcz – przez 60 minut, licząc od godziny wskazanej przez podróżnego, w ZDMiKP3 Bydgoszcz, albo
b) Bydgoszcz – Toruń – przez 60 minut, licząc od godziny wskazanej przez podróżnego
w Komunikacji Miejskiej w Toruniu,
w dniu jego ważności;
5) bilet wg oferty ważny jest 6 godzin licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych
przez nabywcę, z zachowaniem 7 – dniowego terminu przedsprzedaży;
6) łącznie lub do okazanego biletu, podróżny może nabyć bilet, z ceną zryczałtowaną, na
przewóz bagażu ręcznego, roweru lub psa - dotyczy przewozu w pociągach REGIO;
7) bilet na bagaż w środkach komunikacji miejskiej można nabyć zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio w Komunikacji Miejskiej w Toruniu lub w ZDMiKP w Bydgoszczy;
8) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi.
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3. Warunki stosowania
1) bilet jednorazowy jest zaopatrzony w nadruk „BiT City” oraz wypis odpowiednio:
a) „Bilet ważny w ZDMiKP Bydgoszcz przez 60 minut od godz. …”,
b) „Bilet ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu przez 60 minut od godz. …”,
2) na podstawie biletu BiT City, można odbyć przejazd pociągiem w terminie ważności biletu, nawet wówczas, gdy nie będzie możliwe już skorzystanie z przejazdów środkami
komunikacji miejskiej;
3) osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu jednorazowego ulgowego zobowiązana
jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania
z danej ulgi;
4) zasady dotyczące nakładania opłat dodatkowych za jazdę w środkach komunikacji miejskiej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi oraz ich anulowania,
regulują przepisy obowiązujące odpowiednio w Komunikacji Miejskiej w Toruniu
i w ZDMiKP w Bydgoszczy.
4. Opłaty
Bilet jednorazowy wg oferty wydawany jest wg taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową
37%, 51%.
Tabela opłat za bilet (w zł brutto)

Bilet

normalny
z ulgą 37%
z ulgą 51%

przejazd pociągiem w jedną
stronę na odcinku
Toruń2 - Bydgoszcz1
bilet honorowany
w środkach komunikacji
miejskiej w Bydgoszczy
(ZDMiKP Bydgoszcz)
10,00
6,30
4,90

przejazd pociągiem w jedną
stronę na odcinku
Bydgoszcz1 - Toruń2
bilet honorowany
w środkach komunikacji
miejskiej w Toruniu
(MZK Toruń)
10,00
6,30
4,90

5. Zmiana umowy przewozu
1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się, w przypadku biletów
nabytych w kasie, na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR),
2) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest możliwy:
a) do stacji położonej na odcinku obowiązywania oferty bez dodatkowych opłat; wg zasad wskazanych w RPR,
b) do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty, poprzez uiszczenie należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu obliczoną za odległość od stacji
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) a ceną okazanego biletu wg oferty,
c) poprzez nabycie nowego biletu od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia zgodnie z
indywidualnymi uprawnieniami - jeśli będzie to korzystniejsze dla podróżnego.
3) podróżny z biletem wg oferty, który odbędzie przejazd tylko na części drogi może uzyskać ewentualny zwrot różnicy należności pomiędzy ceną posiadanego biletu a należBydgoszcz Gł./Bydgoszcz Leśna/Bydgoszcz Bielawy/Bydgoszcz Wschód/Bydgoszcz Łęgnowo/
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nością przypadającą za faktyczny przejazd obliczoną z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR). Jeżeli ustalona opłata za
faktyczny przejazd będzie wyższa niż cena posiadanego przez podróżnego biletu,
wówczas podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za częściowo niewykorzystany
bilet;
4) nie podlega zwrotowi opłata za bilet w przypadku nieskorzystania z przejazdu komunikacją miejską;
5) przejście z biletem wydanym wg oferty do pociągu uruchamianego przez innego przewoźnika kolejowego albo przejazd inną drogą, nie jest dozwolony;
6. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami pozataryfowej oferty – stosuje się
odpowiednio postanowienia TPR i RPR.
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II. „Aglomeracyjny bilet Bit City” odcinkowy miesięczny imienny
honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy
1. Uprawnieni
Z przejazdu na podstawie biletu odcinkowego miesięcznego imiennego wg oferty pozataryfowej mogą skorzystać:
1) osoby niekorzystające z innych ulg,
2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
4) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia.
2. Zakres ważności
1) bilet można nabyć w kasie biletowej i w pociągu;
1
2
2) bilet wydaje się na przejazdy „tam i z powrotem”, w relacji Bydgoszcz – Toruń lub od-

3)

4)

5)

6)

wrotnie, w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę ”Przewozy Regionalne”,
przewidzianych w rozkładzie jazdy;
osoby wymienione w ust. 1:
a) w pkt 1, mogą nabyć bilet według taryfy normalnej,
b) w pkt 2 – 3, mogą nabyć bilet z ulgą 49%,
c) w pkt 4, mogą nabyć bilet z ulgą 51%,
na przejazdy, o których mowa w pkt 2;
bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, wyłącznie drogą najkrótszą, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany, a ponadto w
zależności od wskazania podróżnego, jest honorowany:
a) wyłącznie na jednej linii dziennej w granicach administracyjnych miasta w środkach
komunikacji miejskiej ZDMiKP Bydgoszcz albo
b) wyłącznie na jednej linii dziennej autobusowej wskazanej na bilecie lub na wszystkich
liniach tramwajowych w granicach administracyjnych miasta Toruń w środkach Komunikacji Miejskiej w Toruniu, albo
c) jednocześnie na jednej linii dziennej w granicach administracyjnych miasta w środkach
komunikacji miejskiej ZDMiKP Bydgoszcz i na jednej linii dziennej autobusowej wskazanej na bilecie lub na wszystkich liniach tramwajowych w granicach administracyjnych miasta Toruń w środkach Komunikacji Miejskiej w Toruniu,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w środkach komunikacji miejskiej odpowiednio w
Toruniu oraz ZDMiKP Bydgoszcz. Nr linii dziennej komunikacji miejskiej, na której bilet
jest ważny, musi być na nim wskazany;
bilet wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 5 stycznia do 4 lutego,
od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Bilet ważny jest począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 7 – dniowego terminu przedsprzedaży;
łącznie lub do okazanego biletu, podróżny może nabyć bilet, z ceną zryczałtowaną, na
przewóz bagażu ręcznego, roweru lub psa - dotyczy przewozu w pociągach REGIO;
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7) bilet na bagaż w środkach komunikacji miejskiej można nabyć zgodnie z zasadami obo-

wiązującymi odpowiednio w Komunikacji Miejskiej w Toruniu i ZDMiKP w Bydgoszczy.
3. Warunki stosowania
1) bilet jest zaopatrzony w nadruk „Aglomeracyjny miesięczny” oraz wypis odpowiednio:

a) „Bilet ważny w ZDMiKP Bydgoszcz, ważny na linii nr ….”,
b) „Bilet ważny w Komunikacji Miejskiej w Toruniu na linii autobusowej nr ... lub na
wszystkich liniach tramwajowych”,
c) „Bilet ważny w ZDMiKP Bydgoszcz, na linii nr … i w Komunikacji Miejskiej w Toruniu
na linii autobusowej nr ... lub wszystkie linie tramwajowe”,
2) bilet ważny jest wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, którego numer został wpisany na bilecie;
3) osoba odbywająca przejazd w pociągu na podstawie biletu ulgowego zobowiązana jest
posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi;
4) przy sprzedaży biletu, kasjer lub konduktor wpisuje na bilecie numer wybranej linii
dziennej komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i/lub wybranej linii dziennej autobusowej
komunikacji miejskiej w Toruniu skreślając zapis wszystkie linie tramwajowe. W przypadku wyboru linii tramwajowych w komunikacji miejskiej w Toruniu kasjer lub konduktor
skreśla zapis na linii autobusowej nr ... .
Właściciel obowiązany jest wpisać w sposób trwały na bilecie imię i nazwisko właściciela oraz numer dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
Bilet bez wpisanego numeru dokumentu i nr linii dziennej komunikacji miejskiej jest nieważny;
5) jeżeli podróżny w czasie przejazdu pociągiem:
a) oświadczy, że posiada bilet, ale nie okaże go w pociągu,
b) okaże bilet, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać
dokumentu poświadczającego to uprawnienie,
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie
przewozu (RPR). Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Taryfie Przewozowej (TPR);
6) podróżny, który korzysta z biletu ulgowego i nie może okazać w pociągu dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązany jest każdorazowo nabyć jednorazowy bilet na przejazd wg taryfy normalnej zgodnie z TPR – w relacji, klasie i pociągu, w którym odbywa podróż; w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak podróżnego bez
ważnego biletu;
7) w stosunku do podróżnego, który w czasie przejazdu w środkach komunikacji miejskiej
oświadczy, że posiada uprawnienia do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, stosuje się przepisy obowiązujące odpowiednio w Komunikacji Miejskiej w Toruniu lub w ZDMiKP w Bydgoszczy;
8) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub bez
uprawnień do ulgi, bilet uznaje się za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego
bez ważnego biletu;
9) foliowanie biletu, wymiana na inny bilet, na bilet w innej relacji, albo na przejazd w pociągu innego przewoźnika, jak również przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone;
10) za zagubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony bilet nie zwraca się uiszczonej
należności i nie wydaje się duplikatu, także w wypadku zgłoszenia straty do organów
ścigania.
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4. Opłaty
Aglomeracyjny bilet BiT City odcinkowy miesięczny wydawany jest wg taryfy normalnej
oraz z ulgą ustawową 49% i 51%.
Tabela opłat za bilet (w zł brutto)
przejazd pociągiem „tam i z powrotem”
na odcinku Bydgoszcz1 – Toruń2 – Bydgoszcz1
bilet honorowany w środkach komunikacji
Bilet

ZDMiKP Bydgoszcz

normalny
z ulgą 49%
z ulgą 51%

225,00
114,75
110,25

Komunikacja
Miejska w Toruniu
225,00
114,75
110,25

Komunikacja Miejska w Toruniu i ZDMiKP Bydgoszcz
275,00
140,25
134,75

5. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy poprzez nabycie nowego biletu od
pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.
2) w ramach oferty nie jest dozwolone przejście do pociągu innego rodzaju.
6. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami pozataryfowej oferty stosuje się odpowiednio postanowienia TPR i RPR.
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