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KOMUNIKAT PRASOWY Warszawa, 13 kwietnia 2017 r. 
 
 
 
Zaczytaj się w podróży – kup bilet kolejowy w KOLEO i dostań e-booka w prezencie! 
 

Od 13 kwietnia pasażerowie kupujący bilety POLREGIO poprzez platformę KOLEO mogą dostać  

w prezencie darmowe e-booki. Wspólna inicjatywa KOLEO, Legimi oraz POLREGIO promuje 

czytanie jako wartościowy sposób spędzania czasu w trakcie podróży. 

 

Wśród proponowanych pasażerom tytułów znalazło się 20 aktualnych bestsellerów z różnych 

gatunków literackich: 

- „Już mnie nie oszukasz” – Harlan Coben,  

- „Pragnienie” – Jo Nesbø,   

- „Brud” – Piotr C.,  

- „Jeszcze krótsza historia czasu” – Stephen Hawking,  

- „Zanim się pojawiłeś” – Jojo Moyes,  

- „Król” – Szczepan Twardoch,  

- „Dziewczyna na miesiąc” – Aurey Carlan,  

- „Osobliwy dom pani Peregrine” – Ransom Riggs,  

- „Inwigilacja” – Remigiusz Mróz,  

- „Prowadź swój pług przez kości umarłych” – Olga Tokarczuk,  

- „Hel 3” – Jarosław Grzędowicz,  

- „Chata” – W.P. Young, 

- „Kubuś Puchatek” – A.A. Milne,  

- „Jak pokochać centra handlowe” – Natalia Fiedorczuk,  

- „Przeznaczeni” – Katarzyna Grochola,  

- „Marsjanin” – Andy Weir,  

- „T2 Trainspotting” – Irvine Welsh,  

- „Konklawe” – Robert Harris,  

- „Strażak” – Joe Hill,  

- „I cóż, że o Szwecji” – Natalia Kołaczek. 

 

W ramach akcji „Zaczytaj się w podróży z KOLEO” we wszystkich pociągach POLREGIO zostały 

umieszczone specjalne plakaty informujące o jej szczegółach. By skorzystać z promocji, wystarczy na 

stronie KOLEO lub w aplikacji KOLEO kupić bilet POLREGIO o wartości co najmniej 10 zł, a następnie 

otrzymać kod uprawniający do pobrania ze specjalnej strony Legimi jednego z 20 bestsellerowych  

e-booków. 

 

W trakcie trwania promocji jeden użytkownik może otrzymać aż 3 darmowe e-booki! Można je 

pobrać ze specjalnej strony: www.legimi.pl/koleo 

 

Szczegóły promocji będą dostępne są na stronach koleo.pl oraz polregio.pl.  

 

 

http://www.polregio.pl/
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*** 

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. 

Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu 

roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. Udział firmy w rynku 

kolejowych przewozów pasażerskich wynosi 27%. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden 

udział). 31 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne, po raz pierwszy w swojej 15-letniej, odnotowały dodatni wynik finansowy na wszystkich 

poziomach, osiągając zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł. Już w 2017 roku na tory wyjadą nowe i w pełni zmodernizowane pociągi.  

   
 
 
 Szczegółowe informacje: 
 
 Michał Stilger 
 główny specjalista ds. PR 
 Przewozy Regionalne sp. z o.o. 
 tel. 783 824 574 
 e-mail: rzecznik@p-r.com.pl 
 
 Maciej Dutkiewicz 
 PR Manager 
 KOLEO 
 tel. 502 708 181 
 e-mail: maciej@koleo.pl 
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