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Warunki taryfowe oferty pozataryfowej 

„ŁKA SENIOR” 

(obowiązujące od 20 stycznia 2020 roku) 

I. Bilety jednorazowe 

1. Uprawnieni 

Osoby, które ukończyły 60 rok życia. 

2. Zakres ważności 

Bilety wg oferty „ŁKA SENIOR” wydaje się na przejazdy jednorazowe, w jedną stronę 

„tam” oraz na przejazdy „tam i powrót”, w pociągach uruchamianych przez „Łódzką 

Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter. 

3. Warunki stosowania 

1) bilety wg oferty można nabyć: 

a) z zachowaniem 30 – dniowego terminu przedsprzedaży: 

 w kasach biletowych oraz biletomatach stacjonarnych – na zasadach 

określonych w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), 

 z pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd 

pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.koleo.pl, 

 za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie usługi „Bilet elektroniczny SkyCash” w „Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej ŁKA, 

 za pośrednictwem systemu mPay – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.mpay.pl,  

 za pośrednictwem systemu i-ŁKA – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów ważnych na przejazd 

http://www.koleo.pl/
http://www.mpay.pl/
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pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie 

internetowej www.e-bilety.lka.lodzkie.pl, 

 za pośrednictwem portalu internetowego IPS1 – na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów na przejazd 

pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przez IT-Trans  

Sp. z o.o. dostępnym na stronie internetowej www.biletylodzkie.pl; 

 za pośrednictwem serwisu internetowego BILKOM – na zasadach  

i warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów 

ważnych na przejazdy pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 

dostępnym na stronie internetowej www.bilkom.pl; 

b) w pociągu u obsługi – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia; 

c) w biletomacie mobilnym – wyłącznie na wyjazd w dniu przejazdu oraz w relacji 

danego pociągu; 

2) bilet wydaje się z nadrukiem „ŁKA Senior”; 

3) dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu  

wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający 

wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1; 

4) biletów jednorazowych w ramach oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, 

pozataryfowymi i specjalnymi. 

4. Opłaty 

Bilety jednorazowe wg oferty „ŁKA SENIOR” wydawane są z ulgą 25% od opłat  

za bilety jednorazowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-

TP). Ceny biletów wg przedmiotowej oferty wskazane są w tabelach opłat, które 

stanowią załącznik nr 1 do niniejszych warunków taryfowych. 

5. Zmiana umowy przewozu 

Zmiany umowy przewozu dokonuje się, w przypadku biletów nabytych: 

a) w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych, mobilnych lub u obsługi 

pociągu – na zasadach określonych w Regulaminie obsługi podróżnych, 

odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), 

b) za pośrednictwem internetu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach 

internetowej sprzedaży lub mobilnej.  

                                                           
1 możliwość nabycia biletów za pośrednictwem tego kanały dystrybucji do 31 stycznia 2020 r. 

http://www.e-bilety.lka.lodzkie.pl/
http://www.biletylodzkie.pl/
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6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  

RPO-ŁKA oraz ŁKA-TP, oraz odpowiednie przepisy sprzedaży internetowej  

lub mobilnej. 

II. Bilety okresowe imienne odcinkowe 

1. Uprawnieni 

Osoby, które ukończyły 60 rok życia. 

2. Zakres ważności 

1) wydaje się następujące rodzaje biletów okresowych: 

a) odcinkowe na przejazdy pociągami kategorii ŁKA: 

 tygodniowe,  

 miesięczne, 

 kwartalne, 

b) odcinkowe na przejazdy pociągami kategorii ŁKA Sprinter – miesięczne. 

2) bilety odcinkowe wydaje się na przejazdy w jedną stronę „tam” albo „tam i powrót”, 

3) bilety, o których mowa w pkt. 2, uprawniają do wielokrotnych przejazdów, drogą 

najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, na które 

zostały wydane. 

3. Warunki stosowania 

1) bilety odcinkowe tygodniowe, miesięczne i kwartalne wg oferty z zachowaniem  

30-dniowego terminu przedsprzedaży można nabyć: 

a) w kasach biletowych i biletomatach stacjonarnych – na zasadach określonych 

w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy  

i zwierząt (RPO-ŁKA), 

b) za pośrednictwem systemu i-ŁKA – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej 

www.e-bilety.lka.lodzkie.pl, 

http://www.e-bilety.lka.lodzkie.pl/
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c) za pośrednictwem portalu internetowego IPS2 – na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów na przejazd 

pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o., 

d) za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych 

w Regulaminie usługi „Bilet elektroniczny SkyCash” w „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej ŁKA; 

2) w pociągu u obsługi – z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu ich 

zakupu, przy czym wydaje się od stacji wsiadania do stacji wskazanej przez 

podróżnego; 

3) bilet wydaje się z nadrukiem „ŁKA Senior”; 

4) dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu  

wg oferty jest dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający 

wiek podróżnego, o którym mowa w ust. 1; 

5) biletów okresowych w ramach oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, 

pozataryfowymi i specjalnymi (za wyjątkiem oferty pozataryfowej „Bilet 

promocyjny”). 

4. Opłaty 

Bilety okresowe wg oferty „ŁKA SENIOR” wydawane są z ulgą 10% od opłat za bilety 

okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP).  

Ceny biletów okresowych wskazane są w tabelach opłat, które stanowią załącznik  

nr 2 do niniejszych warunków taryfowych. 

5. Zmiana umowy przewozu 

Zmiany umowy przewozu dokonuje się w przypadku biletów nabytych: 

a) w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych lub u obsługi w pociągu –  

na zasadach określonych w RPO-ŁKA; 

b) za pośrednictwem internetu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach 

internetowej sprzedaży lub mobilnej.  

6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  

RPO-ŁKA oraz ŁKA-TP, oraz odpowiednie przepisy internetowej sprzedaży  

lub mobilnej. 

                                                           
2 możliwość nabycia biletów za pośrednictwem tego kanały dystrybucji do 31 stycznia 2020 r. 


