
§ 40. Razem Taniej 
 

 1. Uprawnieni 
 

Od 2 do 4 osób wspólnie odbywających przejazd w tej samej relacji i pociągu. 
  

 2. Zakres ważności 
 

1)  oferta ma zastosowanie przy przejazdach w pociągach kategorii ŁKA oraz ŁKA 

Sprinter  przewidzianych w rozkładzie jazdy;  

2) osoby wymienione w ust. 1, mogą nabyć jednorazowy bilet na przejazd z 

zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych (ulgi ustawowe).  

Za przejazd: 

a) pierwszej osoby – pobiera się opłatę normalną lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 

49%, 51%, 78%, 93% lub 100%, wg cen wskazanych w Rozdziale 1 – Tabele 

opłat za bilety jednorazowe – taryfa podstawowa; 

b) drugiej, trzeciej i czwartej osoby – pobiera się opłatę normalną wskazaną w 

Rozdziale 2 – taryfa ŁÓDZKIE ŁĄCZY. 

 
3. Warunki stosowania  

 

1) pierwsza z osób, o których mowa w ust. 1 może skorzystać z indywidualnych 

uprawnień do ulgi ustawowej, przy czym zobowiązana jest posiadać i okazać w 

pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu; 

2) podróżny, który posiada bilet ulgowy i oświadczy, że posiada uprawnienie do tej 

ulgi, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, 

zobowiązany jest dopłacić różnicę należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego 

wg taryfy podstawowej ceną okazanego biletu w relacji, w której odbywa przejazd, 

na zasadach określonych w Regulaminie ŁKA, 

3) bilet wg oferty ważny jest w relacji i terminie w nim określonym i jest zaopatrzony  

w nadruk lub wypis – „Razem Taniej”, 

4) bilety można nabyć w: 

a) kasie biletowej, 

b) biletomacie stacjonarnym, 

c) pociągu – u obsługi tego pociągu lub biletomacie mobilnym, na zasadach 

określonych w Regulaminie ŁKA, 

d) kanałach samoobsługowych, np. za pośrednictwem telefonu, Internetu itp.; 

5) oferty nie można łączyć z innymi ulgami lub ofertami stosowanymi przez „ŁKA” 

sp. z o.o.; 

6) rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba 

uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby. 

 

 

 



4. Zmiana umowy przewozu  
 

1) przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie bądź przejazd drogą inną 

(dłuższą, w tej samej strefie odległości lub krótszą), może nastąpić na warunkach 

określonych w § 10 i § 12;  

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.  

 


