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Warunki taryfowe oferty  
„Bilet dobrych relacji”  

(obowiązujące od 20 kwietnia 2017 r.) 
 

1. Uprawnieni. 
 

Oferta skierowana jest do Podróżnych korzystających z biletów jednorazowych: 
a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95% – pod warunkiem posiadania uprawnień 

do korzystania z ulgi. 
 

2. Zakres ważności. 
 
1) Bilet dobrych relacji uprawnia do jednorazowego przejazdu w relacji wskazanej na bilecie. 
2) Podróżny może skorzystać z oferty przy przejazdach pociągami REGIO przewidzianymi w rozkładzie 

jazdy na określonych odcinkach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszych warunków.  
3) Z oferty wyłączone są przejazdy w pociągach okazjonalnych w całości objętych taryfą specjalną. 
 

3. Warunki stosowania. 
 

1) Bilety dostępne są: 
a) w punktach odprawy, 
b) za pośrednictwem systemów: IPR, SkyCash lub KOLEO  
przez 30 dni przed planowaną datą podróży. Podróżny przy zakupie wskazuje dzień oraz godzinę 
rozpoczęcia planowanej podróży. Dodatkowo, w dniu przejazdu, bilet można nabyć w pociągu. 
Bilet zakupiony w pociągu jest ważny zaraz po wydaniu. 

2) Na bilecie znajduje się m.in.: 
a) nadruk „BILET DOBRYCH RELACJI”, 
b) termin ważności biletu, 
c) relacja przejazdu.  

3) Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi. 
 

4. Opłaty. 
 

Opłata za przejazd jest zróżnicowana w zależności od wybranego odcinka. Wykaz opłat normalnych 
oraz uwzględniających ulgi znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszych warunków. 
 

5. Zmiana umowy przewozu. 
 

1) Podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie daty wyjazdu oraz zmiany stacji 
przeznaczenia. 

2) W przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie: 
a) do stacji położonej na tym samym odcinku – Podróżny dopłaca różnicę pomiędzy ceną Biletu 

dobrych relacji od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną posiadanego ważnego 
biletu, 
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b) do stacji położonej poza tym samym odcinkiem – Podróżny dopłaca różnicę pomiędzy ceną 
biletu od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, obliczoną według opłat wskazanych     
w Taryfie przewozowej (TPR), a ceną posiadanego ważnego biletu, 

c) Podróżny może nabyć nowy bilet wystawiony od pierwotnej stacji przeznaczenia, jeżeli będzie 
to dla niego  korzystniejsze. 

 
6. Inne. 

 
W przypadkach nieopisanych powyżej zastosowanie mają postanowienia: 
a) Regulaminu przewozu (RPR),  
b) Taryfy przewozowej (TPR),   
c) Regulaminu IPR,  
d) Regulaminu SkyCash-PR,  
e) Regulaminu KOLEO – PR.  
 
 


