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Zmiana nr 1
Regulaminu sprzedaży przez System E-PODRÓŻNIK-ŁKA biletów ważnych na przejazd
pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (Regulamin E-PODRÓŻNIK – ŁKA)
Obowiązuje od dnia 8 lipca 2021 roku
W Regulaminie sprzedaży przez System E-PODRÓŻNIK-ŁKA biletów ważnych na przejazd
pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (Regulamin E-PODRÓŻNIK – ŁKA),
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2:
a) zmienia się zapis pkt 7), nowy zapis otrzymuje brzmienie:
„7) Poświadczenie – stwierdzenie zmiany zakresu uprawnień określonych na bilecie, mające postać odrębnego dokumentu zmieniający zakres uprawnień
określonych na bilecie lub stanowiący podstawę do zwrotu należności, potwierdzony odpowiednio:
a) w kasie biletowej – datownikiem lub stemplem i podpisem pracownika, wraz
z zamieszczeniem godziny jego dokonania,
b) w pociągu – podpisem pracownika obsługi pociągu i odciskiem pieczątki
identyfikacyjnej;
”
b) dodaje się pkt 15) w brzmieniu:
„15) Bilet strefowy ważny w strefie A aglomeracji łódzkiej – ważny na przejazdy
pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter, w strefie ograniczonej stacjami/przystankami: Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź
Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Łódź Lublinek, Łódź
Niciarniana, Łódź Fabryczna, Łódź Olechów Wiadukt, Łódź Olechów Zachód,
Łódź Olechów Wschód, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź
Retkinia, Łódź Andrzejów Szosa, Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz
Północ, Zgierz Kontrewers.
„

2. W § 4 zmienia się ust. 2 pkt 1) - 3), nowy zapis otrzymuje brzmienie:
„1) na przejazd jednorazowy:
a) wg taryfy podstawowej lub Łódzkie Łączy, normalne lub z ulgą ustawową:
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%, albo z ulgą handlową – 50%
lub 55% lub z ulgą transportową;
b) wg oferty specjalnej/pozataryfowej, tj.: „Łódzkie Bliżej Ciebie”, „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, „ŁKA Senior”, „Razem taniej”, „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”, „Bilet promocyjny”; „Taniej za Tomaszów”, „ŁKA łączy
z Tomaszowem Mazowieckim”, „ŁKA łączy z Piotrkowem Trybunalskim”,

c) strefowy czasowy ważny w strefie A aglomeracji łódzkiej odpowiednio przez
20 min, 40 min, 60 min1, wg taryfy normalnej, z ulgą ustawową 33%, 37%,
49%, 51%, 78%, 93%, 95%, lub z ulgą handlową 50% lub 55%;
2) okresowy imienny:
a) odcinkowy miesięczny wg taryfy podstawowej: normalny oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, albo z ulgą handlową 50%, 55%,
b) odcinkowy tygodniowy lub kwartalny wg taryfy podstawowej: normalny albo
z ulgą handlową 50%, 55%,
c) strefowy miesięczny strefa A oraz strefa A+ Bedoń, Justynów: normalny
oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, albo z ulgą handlową 50%, 55%,
d) strefowy kwartalny strefa A: normalny albo z ulgą handlową 50%, 55%;
e) wg oferty specjalnej/pozataryfowej, tj.: „Łódzkie Bliżej Ciebie”, „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”, „ŁKA Senior”, „Wojewódzka Karta Rodzin
Wielodzietnych”, „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”,
„Bilet promocyjny”;
3) na przewóz psa, rzeczy lub pobrać kupon na przewóz roweru (do biletu jednorazowego albo okresowego).
„

3. Dodaje się § 14, który otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Inne
Wykaz biletów sprzedawanych za pośrednictwem Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu E-PODRÓŻNIK-ŁKA.”
4. Dodaje się załącznik nr 1 do Regulaminu E-PODRÓŻNIK – ŁKA.

1

do odwołania z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe na terenie aglomeracji łódzkiej – bilet 20 minutowy jest ważny
40 minut, bilet 40 minutowy jest ważny 60 minut, oferta biletu 60 minutowego zablokowana.

2

