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Rusza program lojalnościowy Kolei Mazowieckich
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Fot. Marcin Kucięba, SM42.pl

W listopadzie rusza Program lojalnościowy „Młody Podróżnik”. Realizują go wspólnie Koleje Mazowieckie i

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach projektu YOUMOBIL „Promowanie mobilności wśród

dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu

pasażerskiego”. Program lojalnościowy jest do�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Interreg Central Europe 2014–2020 - podał przewoźnik.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 26 lat korzystającej z przejazdów pociągami Kolei

Mazowieckich na podstawie biletu miesięcznego. Aby z niego skorzystać, należy być posiadaczem Karty

Mazowieckiej, a następnie aktywować program lojalnościowy. Umożliwi to zbieranie punktów za każdy

zakupiony bilet miesięczny przez stronę internetową https://bilety.mazowieckie.com.pl/. Punkty można

wykorzystać przy zakupie kolejnego biletu miesięcznego, pomniejszając tym samym koszt jego zakupu.  

Program adresowany jest do osób podróżujących pociągami Kolei Mazowieckich na poniższych odcinkach linii

kolejowych: 

• Linia nr 2 Mrozy - Siedlce – Łuków

• Linia nr 6 Tłuszcz – Małknia – Szulborze Wielkie* 

• Linia nr 7 Pilawa – Dęblin, 

• Linia nr 8 Warka - Radom - Skarżysko Kamienna. 

• Linia nr 9 Nasielsk - Ciechanów – Działdowo 

 
PASAŻER

PRACA

Uczeń w zawodzie manewrowy
Napędzaj z nami motor gospodarki, dostarczając

usługi wysokiej jakości. Dołącz do naszego zespoł…

DYSPOZYTOR
Rail Polonia Sp. z o.o. poszukuje kandydata na

stanowisko: DYSPOZYTOR

Więcej ogłoszeń

Wiecej na temat:
Koleje Mazowieckie (1418) 

 

Program lojalnościowy (4)

Wiecej z regionu:
Mazowieckie (917)
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https://www.rynek-kolejowy.pl/biznes.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/infrastruktura.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/pasazer.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/prawo.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/tabor.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/zintegrowany-transport.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/innowacje.html
http://tor-praca.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/-watki.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html
https://www.facebook.com/RynekKolejowy
https://twitter.com/RynekKolejowy
https://www.linkedin.com/company/zesp%C3%B3%C5%82-doradc%C3%B3w-gospodarczych-tor-sp-z-o-o-
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rss/rss.xml
https://www.rynek-kolejowy.pl/watki/koronawirus-a-transport.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/niemcy-maly-lockdown-bez-ograniczen-w-transporcie-99278.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rusza-program-lojalnosciowy-kolei-mazowieckich-99284.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/crrc-pokazalo-pociag-duzych-predkosci-dla-roznych-szerokosci-torow-99283.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/postepuja-prace-przy-wiaduktach-nad-rail-baltica-99273.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/co-moze-sie-zmienic-w-dopuszczeniu-do-eksploatacji-wyrobow-kolejowych-99274.html
https://tor-praca.pl/
https://tor-praca.pl/#offer-id=6347
https://tor-praca.pl/#offer-id=6346
https://tor-praca.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Koleje%20Mazowieckie
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=tag:%20Program%20lojalno%C5%9Bciowy
https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=geotag:%20Mazowieckie
https://www.rynek-kolejowy.pl/Reklama.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/Redakcja.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/Prenumerata.html
https://tor-praca.pl/
http://www.katalogkolejowy.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/
http://www.stadlerrail.com/pl/
http://kzn.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/rusza-program-lojalnosciowy-kolei-mazowieckich-99284.html
http://www.harting.pl/strona-glowna/
http://www.tens.pl/
https://www.skoda.cz/en/
https://www.rynek-kolejowy.pl/rynek-kolejowy-za-darmo-pazdziernik2020.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/rynek-kolejowy-za-darmo-pazdziernik2020.html
http://www.stadlerrail.com/pl/
http://www.rynek-kolejowy.cupsell.pl/k/en57


Wiesz na ten temat więcej? Napisz do nas

Więcej na temat: Więcej z regionu:
Mazowieckie (917)

• Linia nr 22 Radom - Drzewica 

• Linia nr 26 Radom – Dęblin, 

• Linia nr 27 Sierpc – Nasielsk 

• Linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka, 

• Linia nr 31 Czeremcha – Siedlce, 

• Linia nr 33 Kutno – Sierpc, 

*przystanek Szulborze wielkie będzie obsługiwany transportem kolejowym od dnia 13 grudnia br.  

A oto krótki przewodnik o tym, jak można przyłączyć się do programu lojalnościowego: 

1. Jeśli masz 18 lat i więcej załóż swoje konto użytkownika na: www.bilety.mazowieckie.com.pl z którego

będziesz kupował bilety.  

2. Jeśli masz mniej niż 18 lat (program skierowany jest do osób pomiędzy 13. a 26. rokiem życia) poproś któregoś

z rodziców lub opiekuna prawnego, aby założyli swoje konto na www.bilety.mazowieckie.com.pl, z którego będą

kupować bilety dla Ciebie. 

3. Jeśli jeszcze nie masz Karty Mazowieckiej, złóż wniosek o jej wyrobienie. Szczegółowe informacje na temat

Karty Mazowieckiej dostępne są na stronie www.mazowieckie.com.pl oraz www.karta.mazowieckie.com.pl.

Znajdziesz tam m.in. informacje jak założyć konto użytkownika i złożyć wniosek o wydanie karty, jak zalogować

się do konta na podstawie nr karty oraz PIN-u wygenerowanego przy wydaniu karty, jak sprawdzić historię

karty, jak znaleźć informacje oraz nowości na temat Karty Mazowieckiej.

4. Aktywuj swój udział w programie lojalnościowym na swoim koncie użytkownika.  

5. Zbieraj punkty za zakup biletów miesięcznych on-line, bez wychodzenia z domu. 

6. Wykorzystuj punkty, pomniejszaj cenę zakupu kolejnych biletów miesięcznych. 

 
 

 

 
 
 

W związku z sytuacją epidemiczną jaka ma miejsce w Polsce i rządowymi wytycznymi w zakresie organizacji
konferencji i targów, X Kongres Kolejowy odbędzie się w 100% online. Najważniejsze wydarzenie biznesowe dla
sektora transportu szynowego odbędzie się w dniach 18-20 listopada. Transmisja na żywo na portalu Rynek
Kolejowy.  

W 2020 roku tematyka Kongresu skupi się na takich kwestiach jak sytuacja branży kolejowej w obliczu
pandemii, skuteczna i terminowa realizacja inwestycji infrastrukturalnych, czwarty pakiet kolejowy, rynek
przewozów intermodalnych w obliczu globalnych problemów gospodarczych, powrót pasażerów na kolej.  

Szczegółowy program wydarzenia w formule online na stronie kongreskolejowy.pl

.

PODZIEL SIĘ TYM Z INNYMI:

     

KATALOG KOLEJOWY

+ Dodaj �rmę Zobacz katalog

KOMENTARZE WSZYSTKIE

WYDARZENIA

Online, 18-20.11.2020 - X KONGRES KOLEJOWY >

Więcej wydarzeń

Śledź nasze wiadomości:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

Zapisz się do newslettera:

Ignacy Góra - Prezes Urzędu

Transportu Kolejowego

Co może się zmienić w
dopuszczeniu do eksploatacji…
wyrobów kolejowych

Paweł Rydzyński - ekspert

Fatalne skutki ustawy o czasie pracy
maszynistów – cz. 2

>

Paweł Rydzyński - ekspert

Ustawa o czasie pracy maszynistów
– skutki dla kolei mogą być fatalne

>

Radosław Mrózek - prezes TKP Silesia

Ustawa o czasie pracy maszynisty
wykończy małych przewoźników

>
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https://www.rynek-kolejowy.pl/szukaj.html?searchVal=geotag:%20Mazowieckie
http://kongreskolejowy.pl/
http://kongreskolejowy.pl/
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy_reg
http://www.katalogkolejowy.pl/firmy
https://www.rynek-kolejowy.pl/komentarze.html
http://tor-konferencje.pl/
http://kongreskolejowy.pl/
http://tor-konferencje.pl/
http://tor-konferencje.pl/
https://www.rynek-kolejowy.pl/rss/rss.xml
https://www.linkedin.com/company/wydawnictwo-rynek-kolejowy
https://twitter.com/RynekKolejowy
https://www.facebook.com/RynekKolejowy
http://www.rynek-kolejowy.cupsell.pl/k/en57
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/co-moze-sie-zmienic-w-dopuszczeniu-do-eksploatacji-wyrobow-kolejowych-99274.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/fatalne-skutki-ustawy-o-czasie-pracy-maszynistow---cz-2-99158.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ustawa-o-czasie-pracy-maszynistow--skutki-dla-kolei-moga-byc-fatalne-99112.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ustawa-o-czasie-pracy-maszynisty-wykonczy-malych-przewoznikow-99076.html

