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Warunki i zasady  
korzystania z taryfy specjalnej, stosowanej przy przejazdach  

w pociągach musicREGIO na Przystanek Woodstock  
w dniach 31 lipca – 7 sierpnia 2017 r. 

 
1. Uprawnieni 

Z biletu zakupionego według taryfy specjalnej może skorzystać: 

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba; 

2) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 

49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%.  

 
2. Zakres ważności 

1) taryfę specjalną stosuje się w pociągach musicREGIO w relacjach do/ze stacji Kostrzyn; wykaz 

tych pociągów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków;  

2) według taryfy specjalnej wydaje się bilety na jednorazowy przejazd w określonej relacji  

w klasie 2 pociągów musicREGIO. Na przejazd w kierunku „tam” i „z powrotem” wydaje się 

dwa oddzielne bilety; 

3) nie wydaje się biletów kombinowanych na przejazd częściowo pociągiem musicREGIO objętym 

zakresem stosowania taryfy specjalnej i częściowo innym pociągiem POLREGIO; w tym przy-

padku wydaje się oddzielne bilety.  

 
3. Warunki stosowania 

1) bilety według taryfy specjalnej na przejazd pociągiem musicREGIO można nabyć: 

a) od 26 czerwca 2017 r.: 

 za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży (IPR), dostępnego na stronie  

internetowej www.biletyregionalne.pl,  

 za pośrednictwem systemu KOLEO, dostępnego na stronie internetowej 

www.koleo.pl, 

zgodnie z ust. 4 pkt 1, 

b) od 1 lipca 2017 r. – w kasach biletowych Przewozów Regionalnych, PKP Intercity, Kolei 

Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, zgodnie z ust. 4 pkt 1 lit. a, 

c) w dniu wyjazdu – również w pociągu (wyłącznie przy przejeździe do stacji Kostrzyn),  

2) bilety wydane elektronicznie są zaopatrzone w nadruk Bilet ważny na przejazd pociągiem 

dodatkowym – taryfa specjalna; 

3) taryfy specjalnej nie łączy się z ulgami handlowymi i innymi ofertami; 

4) osoba odbywająca przejazd w pociągu musicREGIO na podstawie ulgowego biletu zobowiąza-

na jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania  

z danej ulgi; 

5) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu biletu, choćby 

później podróżny bilet ten okazał; 
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6) bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie przez osobę dokonującą kontroli 

danych (w szczególności podarte i sklejone) uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaco-

nych należności. 

 

4. Opłaty 

1) opłaty za bilety wg taryfy specjalnej, ważne na przejazdy pociągami musicREGIO, stanowią 

Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków, który zawiera:  

a) Tabelę opłat nr 1 – ceny stosowane przy przejazdach w kierunku do/ze stacji Kostrzyn; 

oferta cenowa dostępna: 

 za pośrednictwem IPR,   

 systemu KOLEO, 

  z zastrzeżeniem pkt. 2, 

 w kasie biletowej, 

 w pociągu wyłącznie przy przejeździe do stacji Kostrzyn, 

b) Tabelę opłat nr 2 – ceny stosowane przy przejazdach ze stacji Kostrzyn pod warunkiem 

jednoczesnego zakupu biletu na przejazd do stacji Kostrzyn zgodnie z Tabelą opłat nr 1; 

oferta cenowa dostępna wyłącznie za pośrednictwem IPR i systemu KOLEO, z zastrzeże-

niem pkt. 2, 

c) Tabelę opłat nr 3 – ceny stosowane przy przejazdach w innych relacjach niż do/ze stacji 

Kostrzyn; oferta cenowa dostępna wyłącznie w pociągu; 

2) ceny biletów nabytych za pośrednictwem IPR lub systemu KOLEO zakupione od 26 czerwca 

do 9 lipca 2017 r. – obniża się o 10%. 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się, w przypadku biletów naby-

tych: 

a) w kasie – na zasadach i warunkach określonych w RPR,  

b) za pośrednictwem systemu IPR – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie In-

ternetowego Systemu Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami „Przewozy Regionalne” 

sp. z o.o. obsługiwanej przez IT-Trans Sp. z o. o. (dalej: Regulamin IPR), 

c) 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); 

2) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia może nastąpić pod warunkiem, że nowa stacja prze-

znaczenia jest położona na drodze przejazdu pociągu musicREGIO – poprzez  uiszczenie należ-

ności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu obliczoną za odległość od stacji  

wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia a ceną okazanego biletu – z zastosowaniem  

odpowiednich progów taryfowych; 

3) na przejazd poza stację końcową biegu pociągu musicREGIO należy nabyć nowy bilet zgodnie 

z indywidualnymi uprawnieniami wg Taryfy przewozowej (TPR); 

4) zmiana terminu wyjazdu jest możliwa wyłącznie na dzień, w którym w relacji wskazanej  

na bilecie kursuje pociąg musicREGIO; 

5) przejście z biletem wydanym według taryfy specjalnej do pociągu innego przewoźnika albo 
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przejazd inną drogą, nie są dozwolone. 

 
6. Inne 

1) nie dokonuje się zwrotów biletów w Kostrzynie n/Odrą w okresie od 31 lipca do 7 sierpnia  

2017 r.; 

2) w pociągach musicREGIO: 

a) nie jest dozwolony przewóz roweru oraz zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika osoby nie-

widomej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, 

b) nie są honorowane bilety wydane według innych ofert; 

3) w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu przewozu 

(RPR) i Taryfy przewozowej (TPR), Regulaminu IPR, Regulaminu KOLEO – PR. 

 


