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Oferta specjalna na przejazd pociągiem Słoneczny  
na odcinku Słupsk - Ustka 

 
1. Uprawnieni 

 
Bilet jednorazowy wg taryfy: 
1) normalnej – może nabyć każda osoba; 
2) ulgowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% – może nabyć osoba uprawniona do tej 

ulgi. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) oferta specjalna obowiązuje w pociągu Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka, w dniach wyznaczonych 
przez KM i podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty; 

2) bilet wg oferty specjalnej uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem Słoneczny na odcinku 
Słupsk – Ustka. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) przejazd pociągiem Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka odbywa się na podstawie biletu jednorazo-

wego, zaopatrzonego w nadruk w brzmieniu Oferta specjalna na odcinku Słupsk – Ustka; 
2) na przejazd „tam i z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety; 
3) bilety można nabyć: 

a) w kasach biletowych, 
b) w biletomatach; 
c) przez internet, 
d) w pociągu w dniu przejazdu, 
e) na telefon komórkowy; 

4) przedsprzedaż biletów wg oferty specjalnej odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie od-
prawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM); 

5) osoba, odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego musi spełniać warunki, określone w posta-
nowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych. 

 
4. Opłaty 

 
Ceny biletów według Oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny na odcinku Słupsk – Ustka są 
zryczałtowane, wskazane w poniższej tabeli. 
     

Tabela opłat za bilety jednorazowe                                                                                           
Oferta specjalna na odcinku Słupsk - Ustka 

rodzaj taryfy 
cena 

brutto  
(w zł) 

PTU cena netto   
(w zł) 

normalna 6,00 0,44 5,56 
33% 4,02 0,30 3,72 
37% 3,78 0,28 3,50 
49% 3,06 0,23 2,83 
51% 2,94 0,22 2,72 
78% 1,32 0,10 1,22 
93% 0,42 0,03 0,39 
95% 0,30 0,02 0,28 
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5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilety 

 
1) na przejazd pociągiem Słoneczny do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania Oferty specjalnej 

na odcinku Słupsk – Ustka, należy nabyć nowy bilet według Oferty specjalnej na przejazd pociągiem 
Słoneczny w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka;  

2) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu ze zryczałtowa-
ną ceną, choćby później podróżny bilet ten okazał; 

3) nie dokonuje się zwrotu należności po rozpoczęciu terminu ważności biletu. 
Powyższe ograniczenie nie dotyczy biletów wg oferty specjalnej niewykorzystanych z przyczyn leżą-
cych po stronie KM; 

4)  wymiany biletu można dokonać w związku ze zmianą terminu wyjazdu, na warunkach określonych  
 w Regulaminie odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie–KM”  
 (RP-KM); w tym przypadku - nie potrąca się odstępnego; 

5)  w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów zwraca się należność za bilet bez potrącania  
 odstępnego; 

6) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.  
 
 


