
Warunki taryfowe ofert specjalnych 

„Czechy+” i „Czechy+ max” 

(obowiązują od 14 grudnia 2014 r.) 

 

1. Zakres ważności 

1.1. Według ofert specjalnych wydaje się następujące rodzaje biletów: 

a) „Czechy+”, 

b) „Czechy+ max”. 

1.2. Bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” są ważne do godziny 24:00 w dniu wskazanym 
na bilecie: 

a) w Polsce: w klasie 2 wszystkich pociągów, uruchamianych przez ”Przewozy 
Regionalne” sp. z o.o. (PR), od/do stacji granicznej do/od punktu granicznego  
na przejściach kolejowych w Republiką Czeską, 

b) na wybranych odcinkach w Czechach: w klasie 2 wszystkich pociągów, 
uruchamianych przez „České dráhy” a.s. (ČD) i „GW Train Regio” a.s. (GTWR). 
Odcinki, na których obowiązują poszczególne bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” 
zawarte są w osobnym załączniku. 

 

2. Rodzaje biletów i opłaty 

2.1. Bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” wydawane są łącznie lub do okazanego ważnego 
biletu w komunikacji krajowej, tj.: 

a) biletu jednorazowego wydanego na przejazd w określonej relacji, od dowolnej 
stacji w Polsce do wybranej stacji granicznej w Polsce na kolejowym przejściu 
granicznym pomiędzy Polską i Czechami, 

b) biletu sieciowego imiennego (tygodniowego, miesięcznego, półrocznego  
i rocznego), uprawniającego do przejazdów pociągami PR, 

c) biletu REGIOkarnet albo miniREGIOkarnet (bilety sieciowe imienne, ważne  
w ciągu trzech dni wybranych przez podróżnego, w ciągu dwóch kolejno 
następujących po sobie miesięcy). 

2.2. Bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” są ważne łącznie z biletami, do których zostały 
wydane. Jeżeli w trakcie kontroli biletów w pociągu ČD lub GWTR podróżny okaże 
bilet „Czechy+” lub „Czechy+ max” bez biletu, do którego został on wydany, bilet 
jest nieważny a osoba ta traktowana jest jak podróżny bez ważnego biletu. 

2.3. Opłaty za bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” są opłatami zryczałtowanymi i wynoszą: 

Bilet Cena 

„Czechy+” 19,00 PLN 

„Czechy+ max” 49,00 PLN 

2.4. Łącznie lub do okazanego biletu „Czechy+” albo „Czechy+ max” podróżny może 
nabyć bilet na przewóz roweru w cenie zryczałtowanej, określonej w Taryfie 
Przewozowej (TPR). Bilet ten uprawnia do przewozu roweru na obszarze ważności 
biletu, do którego został wydany. 

 

3. Sprzedaż biletów 

3.1. Bilety „Czechy+” i „Czechy+ max” można nabyć: 

- we wszystkich kasach biletowych PR, 



- u obsługi pociągów PR (w przypadku jazdy pociągiem bezpośrednim w kierunku 
Czech bilet należy nabyć przed przyjazdem do stacji granicznej), 

3.2. Przedsprzedaż biletów „Czechy+” i „Czechy+ max” wynosi 3 dni. U obsługi pociągu 
można zakupić bilet ważny wyłącznie w dniu nabycia. 

 

4. Zmiana umowy przewozu, wymiana, zwrot 

4.1. Nie dokonuje się dopłat do biletów „Czechy+” w celu przejazdu do stacji położonej 
na obszarze ważności biletu „Czechy+ max”. 

4.2. Zmiana klasy wagonu nie jest dopuszczalna. 

4.3. Nie dokonuje się wymiany i zwrotu biletów „Czechy+” i „Czechy+ max”. 

 

5. Pozostałe postanowienia 

5.1. Nie dokonuje się rezerwacji miejsc dla posiadaczy biletów „Czechy+” i „Czechy+ max” 
za wyjątkiem pociągów SuperCity Pendolino (SC), kursujących na terenie Czech  
i objętych całkowitą rezerwacją miejsc. Kasy biletowe PR i obsługa pociągów PR 
nie dokonują rezerwacji miejsc w pociągach SC. 

5.2. Prawa pasażerów. 

Przy przejazdach w pociągach bezpośrednich w komunikacji Polska – Czechy mają 

zastosowanie przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw  

i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. 

 

 


