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Oferta specjalna  

„ŁKA na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw” 

1. Uprawnieni 

Podróżni posiadający ważny bilet na przejazd do Skierniewic pociągiem „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” 

sp. z o.o. (dalej: „ŁKA” sp. z o.o.) kategorii ŁKA albo ŁKA Sprinter wraz z potwierdzeniem obecności  

na stoisku promocyjnym „ŁKA” sp. z o.o. w Skierniewicach w ramach wydarzenia Święta Kwiatów, 

Owoców i Warzyw w dniach 18-19 września 2021 r. 

2. Zakres ważności 

Oferta obowiązuje w dniach 18-19 września 2021 r. 

3. Warunki stosowania 

1. Podróżni, którzy wykupią bilet jednorazowy ważny na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. na jeden 

z terminów, o których mowa w ust. 2 w relacji do Skierniewic (wg taryfy normalnej lub z ulgą 

handlową lub z ulgą ustawową bądź na podstawie oferty specjalnej/pozataryfowej) mogą odbyć 

podróż powrotną pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem 

okazania ww. biletu wraz ze stemplem lub w przypadku biletu elektronicznego - poświadczenia 

obecności na stoisku promocyjnym „ŁKA” sp. z o.o. w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw 

w Skierniewicach. 

2. Pieczątka lub poświadczenie będą dostępne na stoisku promocyjnym „ŁKA” sp. z o.o.  

w Skierniewicach zlokalizowanym przy ul. Konstytucji 3 Maja, w godzinach 10:00 - 18:00  

(18-19 września 2021 r.). 

3. Bilety ze stemplem lub poświadczeniem uprawniają do nieodpłatnego przejazdu powrotnego  

w relacji odwrotnej do wskazanej na bilecie i na tej samej drodze przewozu. 

4. Przejazd powrotny musi nastąpić w dniu terminu ważności biletu, o którym mowa w ust. 1 

do godziny 24:00. 

4. Opłaty 

Wysokość opłat za bilety jednorazowe na przejazd „tam” określa Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)  

albo warunki oferty specjalnej lub pozataryfowej (dostępne na stronie internetowej www.lka.lodzkie.pl). 

5. Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu 

1. W zakresie zmiany i rozwiązania umowy przewozu obowiązują postanowienia Regulaminu  

(RPO-ŁKA). 

2. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 

6. Przewóz roweru, bagażu lub psa 

Podróżny może nieodpłatnie – na podstawie kuponu na przewóz roweru przewieźć pod swoją opieką 

rower, pod warunkiem, że nie zagraża on bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudnia 

przejazdu innym podróżnym ani nie wyrządza szkody w mieniu. Rower może być przewożony w miejscu 

przystosowanym do przewozu rowerów albo w innym wyznaczonym miejscu, o ile frekwencja w pociągu 

na to pozwala. Opłaty oraz warunki dotyczące przewozu bagażu albo psa zgodne z postanowieniami 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz na zasadach określonych w Regulaminie obsługi podróżnych, 

odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA). 
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7. Pozostałe postanowienia 

W przypadku okazania podczas kontroli dokumentów przejazdowych w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. w relacji 

ze Skierniewic biletu bez stempla lub poświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Podróżnego traktuje się 

jak osobę bez ważnego biletu na przejazd. 

8. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się odpowiednie postanowienia 

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

oraz Taryfy przewozowej (ŁKA-TP). 


