
 
Załącznik 

  do pisma PBH1-8150-8.1/17 
z dnia 7 marca 2017 r.  

 
Warunki taryfowe oferty pozataryfowej 

„Bilet miejski” BM 
 

(obowiązują od 17 marca 2017 r.) 
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty BM może skorzystać na podstawie biletu: 
1) normalnego – każda osoba, 
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93% albo 95%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) ofertę BM stosuje się na jednorazowy przejazd pociągami REGIO w dowolnej 
relacji od/do stacji położonych w tej samej miejscowości. Wykaz miejscowości 
objętych ofertą zawarty jest w załączniku do niniejszych warunków taryfowych; 

2) bilet wg oferty BM ważny jest wyłącznie na przejazd drogą najkrótszą. 
 

 3. Warunki stosowania 
 

1) bilet wg oferty BM można nabyć:   
a) z zachowaniem 30-dniowego  terminu przedsprzedaży: 

 w kasach biletowych i w automatach biletowych – na zasadach określonych 
w Regulaminie przewozu (RPR),  

 za pośrednictwem systemu IPR, dostępnego na stronie internetowej 
www.biletyregionalne.pl – na zasadach i warunkach określonych w 
Regulaminie Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd 
pociągami „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. obsługiwanej przez IT-Trans Sp. 
z o. o. (dalej: Regulamin IPR),  

 za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach 
określonych w Regulaminie usługi „Bilet przez aplikację mobilną”                   
w ”Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. (dalej: Regulamin SkyCash-PR), 
dostępnym na stronie internetowej PR, 

   za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych  
w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd 
pociągami ”Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (dalej: Regulamin KOLEO – 
PR), dostępnym na stronie internetowej koleo.pl 

b) w pociągu u obsługi wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia; 
2) bilet ważny jest 30 minut od godziny wydania lub od dnia i godziny wskazanej 

przez nabywcę, z wyjątkiem biletów nabytych w pociągu; bilet nabyty w pociągu 
ważny jest 30 minut od godziny wydania; 

3) bilet wydaje się z nadrukiem „BILET MIEJSKI”; 
4) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi; 
5) w ramach oferty BM nie są dozwolone przerwy w podróży; za przerwę w podróży 

nie uznaje się przesiadania do najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji 
przeznaczenia, jeżeli pociąg, którym rozpoczęto podróż nie dojeżdża do tej stacji. 
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4. Opłaty 
 

Ceny biletów zawarte są w załączniku do niniejszych warunków taryfowych. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się, w przypadku 
biletów nabytych: 
a) w kasie, w automacie i w pociągu – na zasadach i warunkach określonych 

w RPR,  
b) za pośrednictwem systemu IPR – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie IPR, 
c) za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie SkyCash-PR, 
d) za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie KOLEO – PR; 
2) przejazd poza stację przeznaczenia:  

a) do stacji położonej na odcinku obowiązywania oferty (tj. w tej samej 
miejscowości objętej stosowaniem oferty) możliwy jest bez ponoszenia 
dodatkowych opłat, wg zasad wskazanych w Regulaminie przewozu (RPR), 

b) do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty (tj. poza 
miejscowością objętą stosowaniem oferty) możliwy jest 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 BM, 

   nabycie nowego biletu od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia, zgodnie 
z indywidualnymi uprawnieniami – jeśli będzie to korzystniejsze dla 
podróżnego. 

 
6. Inne 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia RPR i TPR, Regulaminu IPR, Regulaminu SkyCash-PR oraz 
Regulaminu KOLEO – PR.   


