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Łódzka Kolej Aglomeracyjna informuje, iż wspólnie z Astarium – właścicielem 

platformy KOLEO – wprowadza pilotażową możliwość zakupu biletów jednorazowych ze 

wskazaniem miejsca do siedzenia (tzw. miejscówka) w pociągach ŁKA Sprinter kursujących 

na trasie Łódź– Warszawa. 

 

Sprzedaż biletów z miejscówkami będzie prowadzona w systemie KOLEO 

(https://koleo.pl oraz aplikacjach mobilnych KOLEO na Android oraz iOS). Pociągi ŁKA Sprinter 

będą zestawione z 2 lub 3 nowoczesnych składów FLIRT3. W systemie każdy skład będzie 

oznaczony jako wagon nr 1, 2 lub 3. W każdym pociągu ŁKA Sprinter będzie możliwość zakupu 

aż 52 biletów z miejscami do siedzenia (w wagonie nr 1 oraz 2). 

 

Graficzny system wyboru miejsca przygotowany przez KOLEO został na wzór systemów 

rezerwacji stosowanych np. w kinach lub teatrach, gdzie pasażer po wybraniu rodzaju biletu, 

samodzielnie wybiera konkretne miejsce zaznaczając je na graficznym schemacie pociągu. 

 

 
 

Sprzedaż biletów z miejscówką będzie nieobowiązkowa, ale jest dodatkowym atutem 
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dla klientów jeżdżących na tej bardzo popularnej trasie. Opłata za miejscówkę jest wliczona 

w cenę biletu, dodatkowo na start przewidziane są atrakcyjne promocje dla pasażerów ŁKA 

Sprinter. W jednej transakcji pasażer może nabyć bilet dla maksymalnie 6 osób. Przedsprzedaż 

biletów jest 7-dniowa.  

 

Pasażer do biletu z miejscówką posiada możliwość zakupu biletu na przewóz rzeczy/ 

zwierząt oraz pobrania nieodpłatnego kuponu na przewóz roweru. Zwrot biletu zakupionego 

wraz z miejscem do siedzenia możliwy jest najpóźniej na 15 minut przed odjazdem pociągu ze 

stacji wskazanej na bilecie. System umożliwia zarezerwowanie 1 miejsca na różnych odcinkach 

– niepokrywających się podczas jednej podróży, np. pasażer nr 1 kupuje bilet w pociągu ŁS nr 

91107 wraz z miejscem siedzącym  (nr 18) w relacji Łódź Fabryczna – Koluszki, pasażer nr 2 ma 

możliwość wyboru dokładnie tego samego miejsca w tym samym pociągu na odcinku Koluszki 

– Warszawa Wschodnia. 

Dla wygody pasażerów jadących w dłuższych relacjach zostało wprowadzone 

ograniczenie zakupu biletu wraz z miejscówką wewnątrz aglomeracji łódzkiej oraz 

warszawskiej (np. Łódź Fabryczna – Łódź Widzew lub Warszawa Wschodnia – Warszawa 

Centralna). 

 


