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PODZIEL SIĘ TWITTNIJ UDOSTĘPNIJ

Wraz z końcem września (30 września) ważność stracą legitymacje
przedszkolaków i uczniów. Równo miesiąc później (31 października) taki sam los
czeka legitymacje studenckie. Koleje Mazowieckie przypominają o konieczności
uaktualnienia ich ważności. Tylko ważna legitymacja upoważnia do zniżek.

Samorządowa spółka wydała komunikat, w którym przypomina o konieczności
prolongaty dokumentów. Legitymacje szkolne i przedszkolne obowiązujące w roku
szkolnym 2017/2018 ważne są do 30 września 2018 r., natomiast legitymacje
studenckie obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 do 31 października 2018 r.
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KM przypominają o ważnych terminach. (fot.shutterstock.com)
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- W związku z tym należy dokonać uaktualnienia dokumentów poświadczających
uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM - informują
przedstawiciele przewoźnika. Przypominają też, że w ich przypadku zaświadczenia
o przyjęciu na studia wydawane przez uczelnie nie uprawnia do korzystania z
ulgowych przejazdów pociągami KM.

Czytaj więcej: Transport publiczny czekają rewolucyjne zmiany

Osoby, które zapomną o przedłużeniu terminu ważności dokumentów, muszą się
liczyć z tym, że za bilet zapłacą więcej.

- W przypadku ujawnienia – podczas kontroli biletów w pociągu KM – podróżnego
z nieważnym  dokumentem poświadczającym uprawnienia do przejazdu
ulgowego, osoba ta traktowana jest jako podróżny bez ważnego dokumentu
przejazdu i wówczas pobierana jest należność za przejazd (opłata taryfowa) i
opłata dodatkowa - wyjaśnia Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei
Mazowieckich.
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