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Oferta pozataryfowa „Bilet promocyjny” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 21.08.2018 r.  

 
1. Uprawnieni  

 
Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów: 
1) wg „taryfy podstawowej – Bilet promocyjny”:  

a) odcinkowych tygodniowych imiennych – normalnych i z ulgą 50%, 
b) odcinkowych miesięcznych imiennych – normalnych i z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%        

lub 50%, 
c) odcinkowych kwartalnych imiennych – normalnych i z ulgą 50%; 

2) wg „taryfy RAZEM – Bilet promocyjny”:  
a) odcinkowych tygodniowych imiennych – normalnych, 
b) odcinkowych miesięcznych imiennych – normalnych i z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%, 
c) odcinkowych kwartalnych imiennych – normalnych; 

3) wg „taryfy REGIO Senior – Bilet promocyjny” – odcinkowych imiennych: tygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych, pod warunkiem ukończenia 60 roku życia. 

 
2. Zakres ważności  

 
1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w jedną stronę lub „tam i z powrotem” na podstawie 

biletów, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na odcinkach wskazanych w Załączniku Nr 1 do 
niniejszych warunków: 
a) Tabela nr 1 obejmuje odcinki, na których trwają prace, a termin ich zakończenia upływa  

w 2018 r., 
b) Tabela nr 2 obejmuje odcinki, na których trwają prace, a termin ich zakończenia upływa  

w 2019 r., 
c) Tabela nr 3 obejmuje odcinek, na którym prace rozpoczną się w 2018 r., a termin ich ukończenia 

upływa w 2019 r.; 
2) ofertę stosuje się wyłącznie w terminach, o których mowa w pkt 1, wskazanych w Załączniku Nr 1. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilet odcinkowy imienny uprawnia do wielokrotnych przejazdów drogą najkrótszą lub wskazaną  

w określonej na nim relacji i terminie ważności; 
2) bilety wg oferty można nabyć w przedsprzedaży do 30 dni naprzód: w punktach odprawy, 

automatach biletowych, w pociągu u obsługi oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży;  
3) bilet odcinkowy imienny posiada wypis: „BILET PROMOCYJNY”; 
4) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi (z wyjątkiem oferty taryfowej „Przejazdy z biletami 

wydanymi na podstawie REGIOkarty”) oraz innymi ofertami pozataryfowymi (z wyjątkiem oferty 
pozataryfowej „REGIO Senior”)  i specjalnymi. 

 
4. Opłaty przewozowe 

 
1) ceny biletów zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszych warunków i dla: 

a) „taryfy podstawowej – Bilet promocyjny”, wskazane są w Tabelach nr 1 – 12, 
b) „taryfy RAZEM – Bilet promocyjny”, wskazane są w Tabelach nr 13 – 21, 
c) „taryfy  REGIO Senior – Bilet promocyjny”, wskazane są w Tabelach nr 22 – 24; 

2) przy przejazdach pociągami REGIO na podstawie biletów odcinkowych imiennych: tygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych do lub od stacji położonych poza odcinkiem objętym ofertą oraz 
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w przypadku, gdy przejazd odbywa się przez odcinek objęty ofertą, w całej relacji wskazanej na 
bilecie stosuje się opłaty przewozowe zawarte odpowiednio: 
a) w Dziale III Rozdział 2 lub 4 Taryfy przewozowej (TPR), 
b) w ofercie pozataryfowej „REGIO Senior”. 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) zmiany umowy przewozu, w zależności od sposobu nabycia biletu (punkt odprawy, automat, 

pociąg lub elektroniczny kanał sprzedaży), dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie 
przewozu (RPR) albo w regulaminie właściwym dla elektronicznego kanału sprzedaży; 

2) w przypadku, gdy zmiana umowy przewozu realizowana jest jako dopłata do posiadanego przez 
podróżnego biletu wg oferty (wg zasad określonych w §§ 6 – 11 Taryfy przewozowej (TPR), stosuje 
się odpowiednie opłaty zawarte w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR) lub w ofercie pozataryfowej 
„REGIO Senior”, uwzględniające indywidualne uprawnienia podróżnego do przejazdów ulgowych. 
 

6. Inne 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR), regulaminu właściwego dla elektronicznego 
kanału sprzedaży lub warunków taryfowych oferty pozataryfowej „REGIO Senior”, dostępnych na 
stronie www.polregio.pl  
 
 

http://www.polregio.pl/

