
Oferta pozataryfowa „Bilet promocyjny” 

Warunki taryfowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 

1. Uprawnieni 

Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów: 

1) wg „taryfy podstawowej – Bilet promocyjny”: 

a) odcinkowych tygodniowych imiennych – normalnych, z ulgą handlową 50% i 55%; 

b) odcinkowych miesięcznych imiennych – normalnych, z ulgą ustawową: 33%, 37%, 

49%, 51%, 78%, 93% lub ulgą handlową 50% i 55%; 

c)  odcinkowych kwartalnych imiennych – normalnych i z ulgą handlową 50% i 55%; 

2) wg „taryfy ŁKA Senior – Bilet promocyjny” – odcinkowych imiennych: tygodniowych, 

miesięcznych i kwartalnych dla osób które ukończyły 60 rok życia. 

2. Zakres ważności 

1) oferta dotyczy przejazdów pociągami kategorii ŁKA w jedną stronę lub „tam i powrót”  

na podstawie biletów, o których mowa w ust. 1, tylko na odcinkach wskazanych  

w Załączniku nr 1 do niniejszej oferty tj. Tabela obejmująca odcinki, na których trwają prace 

remontowe; 

2) ofertę stosuje się wyłącznie w terminach, wskazanych w Załączniku nr 1. 

3. Warunki stosowania 

1) bilet odcinkowy imienny uprawnia do wielokrotnych przejazdów drogą najkrótszą  

lub wskazaną w określonej na nim relacji i terminie ważności; 

2) bilety wg oferty można nabyć w przedsprzedaży do 30 dni naprzód: w kasach biletowych, 

biletomatach stacjonarnych, w pociągu u obsługi oraz w sklepach internetowych  

i aplikacjach mobilnych (mających w ofercie bilety okresowe); 

3) bilet odcinkowy imienny posiada wypis „BILET PROMOCYJNY”; 

4) oferta nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi oraz pozataryfowymi (z wyjątkiem oferty 

pozataryfowej „ŁKA Senior”). 

4. Opłaty przewozowe 

1) ceny biletów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszych warunków i dla: 

a) „taryfy podstawowej – Bilet promocyjny”, wskazane są w Tabelach nr 1 – 15, 

b) „taryfy ŁKA Senior – Bilet promocyjny”, wskazane są w Tabelach nr 16 – 18; 

2) przy przejazdach pociągami kategorii ŁKA na podstawie biletów odcinkowych imiennych: 

tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych do lub od stacji położonych poza odcinkiem 

objętym ofertą oraz w przypadku, gdy przejazd odbywa się przez odcinek objęty ofertą,  

w całej relacji wskazanej na bilecie stosuje się opłaty przewozowe zawarte odpowiednio: 

a) w Dziale I Rozdział 3 Taryfy przewozowej (ŁKA-TP); 

b) w ofercie pozataryfowej „ŁKA Senior”. 

 



5. Zmiana umowy przewozu 

Zmiany umowy przewozu, dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie (RPO-ŁKA) 

lub w regulaminie właściwym dla elektronicznego kanału sprzedaży. 

6.  Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  

RPO-ŁKA oraz ŁKA-TP, oraz odpowiednie przepisy elektronicznego kanału 

sprzedaży. 

 

 

 


