Warunki taryfowe oferty „Bilet ŁKA”
Obowiązują od 1 marca 2019 r.
1. Uprawnieni
Podróżny, który nabył bilet ŁKA na jednorazowy przejazd pociągiem kursującym
w relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna uruchamianym przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. - pociągiem kategorii ŁKA
Sprinter, z zastosowaniem:
1) taryfy normalnej,
2) indywidualnych uprawnień do ulgi: 33%, 37%, 49%, 50%, 55%, 51%, 78%,
93%, 95%, 100%,
3) oferty specjalnej: „Łódzkie Bliżej Ciebie”, „Bilet wycieczkowy”, „ŁKA Senior”, „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, „Razem taniej”;
w kasie biletowej, w pociągu kategorii ŁKA Sprinter – u obsługi pociągu lub w automacie mobilnym, w automacie stacjonarnym (z wyłączeniem biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu, Internetu itp.).
2. Zakres ważności
1. Bilety wydawane na jednorazowy przejazd w relacji:
1) z Łodzi do stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia),
2) z Warszawy lub Skierniewic do Łodzi.
3) „tam i z powrotem” z/do Łodzi do/z Warszawy.
2. Bilety, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 i 3 – honorowane są w pojazdach komunikacji miejskiej Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) - (autobusach, tramwajach, metrze, pociągach SKM) na terenie Strefy 1 ZTM,
2) ust. 1 pkt 2 i 3 – honorowane są w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego
na podstawie umów zawartych przez ZDiT, przewozy w strefie 1 oraz 1+2
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi;
na zasadach określonych w ust. 3.
3. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt zabieranych przez podróżnych i przewożonych pod ich nadzorem odpowiednio w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., w pojazdach
komunikacji miejskiej ZTM lub pojazdach lokalnego transportu zbiorowego
w Łodzi, odbywa się na ogólnych zasadach i warunkach określonych w odpowiednich przepisach danego organizatora.

3. Warunki stosowania
1. Bilet, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA Sprinter, zgodnie ze wskazaniami na bilecie,
a ponadto wydany w relacji:
1) „ze” stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia) lub Skierniewice do Łodzi – uprawnia do nieodpłatnych przejazdów komunikacją lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, w strefie 1 oraz 1+2 przez 60 minut, licząc
od godziny wpisanej, przez podróżnego na odwrocie biletu ŁKA, najpóźniej
przed rozpoczęciem przejazdu ww. środkami komunikacji miejskiej. Wpisana
przez podróżnego godzina rozpoczęcia terminu ważności biletu
w środkach komunikacji miejskiej w Łodzi nie może być późniejsza niż 60 minut od wyznaczonego w rozkładzie jazdy pociągów czasu przyjazdu pociągu
do stacji Łódź Widzew.
Podróżny zamieszcza na odwrocie biletu ŁKA trwałą adnotację bez skreśleń, w brzmieniu:
„Ważny w komunikacji miejskiej po Łodzi od godz…..”;
2) „ze” stacji Łódź do stacji Warszawa (Zachodnia, Centralna lub Wschodnia)
– jest honorowany w strefie 1 ZTM w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM
przez 75 min., licząc od godziny wpisanej przez podróżnego na odwrocie biletu ŁKA, najpóźniej przed rozpoczęciem przejazdu środkami komunikacji miejskiej ZTM. Godzina rozpoczęcia terminu ważności biletu w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM nie może być późniejsza niż 60 minut od wyznaczonego
w rozkładzie jazdy pociągów czasu przyjazdu pociągu „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA Sprinter do stacji Warszawa Centralna.
Podróżny zamieszcza na odwrocie biletu ŁKA trwałą adnotację bez skreśleń w brzmieniu:
„Ważny w komunikacji miejskiej po Warszawie od godz…..”
2. bilet bez wskazanej godziny lub wpisanej w sposób nieczytelny albo nietrwały,
jest nieważny w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM lub w pojazdach lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi, a podróżny traktowany będzie jak osoba odbywająca przejazd bez ważnego biletu;
3. osoba, która odbywa przejazd w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. na podstawie biletu
ulgowego, zobowiązana jest posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi;
4. w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio, postanowienia – Taryfy
przewozowej (ŁKA-TP) i Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) oraz odpowiednio przepisy ZTM - Regulamin przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie i Taryfa przewozowa oraz przepisy ZDiT – Przepisy taryfowe i porządkowe w lokalnym transporcie zbiorowym miasta Łodzi.

4. Zmiana umowy przewozu
Zmiana umowy przewozu w zakresie:
1) przejazdu pociągami ŁKA poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie,
2) przejścia do pociągu innego przewoźnika
możliwa jest na zasadach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA – TP).

