
Warunki taryfowe oferty specjalnej 
 Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów 

    
Bilet jednorazowy 

1.  Uprawnieni 
 

Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej:  
1) z taryfą normalną - może nabyć każda osoba; 
2) z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% może nabyć osoba uprawniona do tej ulgi. 
 
2. Zakres ważności 
 
1) oferta specjalna obowiązuje w pociągach uruchamianych przez KM na przejazd pomiędzy stacjami 

(przystankami osobowymi) położonymi na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów, w 
godzinach 10.00-15.00 i 18.00-22.00; 

2) wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny od godziny 
sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę; 

3) podroż musi być ukończona odpowiednio do godziny 15.00, 22.00; 
4) dokonywanie przerw w podróży jest niedozwolone.  

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilet jednorazowy wg oferty specjalnej wydaje się na życzenie podróżnego; 
2) sprzedaż biletów wg oferty specjalnej prowadzona jest na warunkach określonych w Regulaminie; 
3) bilety są zaopatrzone w nadruk/adnotację „oferta specjalna”; 
4) na przejazd „tam” i „z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety; 
5) oferta specjalna nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu jednorazowego na przejazd 

między wskazanymi przez niego stacjami/przystankami położonymi na odcinku, o którym mowa w 
ust. 2 pkt. 1, zgodnie z postanowieniami §§ 17-29; 

6) osoba, odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać 
warunki, określone w postanowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych.  
 

4. Opłaty 
 

1) opłata za przejazd wg oferty specjalnej na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Rembertów 
jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej;  

2) ceny biletów wg oferty specjalnej wskazane są w  Załączniku (opłaty przewozowe wg ofert 
specjalnych). 

 
5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet 

 
1) na przejazd do stacji położonej poza odcinek objęty ofertą specjalną, należy nabyć nowy bilet, na 

zasadach określonych w Regulaminie; 
2) nie dokonuje się zwrotu należności po rozpoczęciu terminu ważności biletu;  
3) w przypadku wymiany biletu, w związku ze zmianą terminu wyjazdu, nie potrąca się odstępnego; 
4) w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów zwraca się należność za bilet bez potrącania 

odstępnego; 
5) przejście do pociągu innego przewoźnika, nie jest dozwolone. 
 


