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Warunki taryfowe oferty specjalnej 
 „Różaniec do Granic”  

(obowiązujące w dniu 7.10.2017 r.) 
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty może skorzystać każdy podróżny udający się na uroczystości związane                          
z wydarzeniem „Różaniec do Granic”. 
 

2. Zakres ważności 
 
1) bilet wg oferty uprawnia do jednorazowego przejazdu w dniu 7.10.2017 r. pociągami 

REGIO: 
a) w relacji od dowolnej stacji wyjazdu, z zastrzeżeniem pkt 2, do jednej ze stacji 

wskazanej w załączniku do niniejszych warunków, jeżeli wyjazd nastąpi najwcześniej 
o godzinie 6.00, a przyjazd do stacji przeznaczenia najpóźniej o godzinie 11.00. Bilet 
uprawnia do podróży w relacji odwrotnej do wskazanej na bilecie pod warunkiem, że 
podróż powrotna rozpoczęta zostanie pomiędzy godziną 15.00 a 18.00, 

b) w relacji od stacji wskazanej w załączniku do niniejszych warunków do dowolnej stacji 
przeznaczenia, z zastrzeżeniem pkt 2, jeżeli wyjazd nastąpi pomiędzy godziną 15.00   
a 18.00; 

2)  nie wydaje się biletów wg oferty na przejazd pomiędzy stacjami wskazanymi w załączniku 
do niniejszych warunków. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilety wg oferty można nabyć w dniu wyjazdu w punktach odprawy i w pociągu u obsługi; 
2) przy zakupie biletu w punkcie odprawy, nabywca zobowiązany jest wskazać godzinę 

wyjazdu; 
3) bilety wydaje się z nadrukiem: „Różaniec do Granic”; 
4) bilety wg oferty ważne są do godz. 24.00 dnia 7.10.2017 r.; 
5) w przypadku opóźnienia pociągu, podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu  

wskazanego w ust. 2 pkt 1 lit. a do stacji przeznaczenia może dojechać po godz. 11.00;              
6) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                    

i specjalnymi. 
 

4. Opłaty 
 

Cena biletu w ramach oferty wynosi 1 zł, w tym 8% PTU. 
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5. Inne 
 

1) zwrotu należności za bilety wg oferty dokonuje się wyłącznie w przypadku całkowitego ich 
niewykorzystania;  

2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na 
stronie internetowej www.polregio.pl 

http://www.polregio.pl/

