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ROZKŁADY JAZDY BILETY TWOJE MIASTO: gr

RYNEK PRZETARGI PRACA FORUM KATALOG BAZY NEWSLETTER

1 sierpnia w godz. 14–20 w Warszawie i okolicy bilety Kolei Mazowieckich będą honorowane

w SKM, metrze, autobusach i tramwajach w 1. i 2. strefie biletowej ZTM.

Z kolei bilety ZTM będą uznawane we wszystkich pociągach KM w obszarze 1. i 2. strefy ZTM -

poinformowały Koleje. Spowodowane jest to zmianami związanymi z organizacją zgromadzeń

publicznych.

"Bilety KM (wszystkich rodzajów) będą honorowane we wszystkich środkach publicznego transportu

zbiorowego (SKM, metro, autobusy, tramwaje) w obszarze 1. i 2. strefy biletowej ZTM. Bilety ZTM

(wszystkich rodzajów z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane we wszystkich pociągach

KM w obszarze 1. i 2. strefy biletowej ZTM" - informuje spółka.

KM przypominają, że podróżni z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane,

są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny w formacie 24-

godzinnym, czyli np. 01.08. godz. 14:15, a posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie

Miejskiej muszą je aktywować.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na 
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