Oferta specjalna „Studencki za ZETA”
1. Uprawnieni
Studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.
2. Zakres ważności
1. Oferta obowiązuje przy przejazdach pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. kategorii
ŁKA na podstawie biletu odcinkowego okresowego imiennego wydanego „tam i z powrotem”
na okres ważności od 1 października do 31 października 2021 r. Bilet zakupiony w dniach
1-7 października jest ważny do 31 października 2021 r.
2. Oferta obowiązuje przy przejazdach w relacjach na obszarze województwa łódzkiego,
ograniczonego stacjami: Skierniewice, Drzewica, Łowicz Główny, Ostrowy, Skalmierz, Radomsko.
3. Bilety wg oferty honorowane są w pociągach REGIO uruchamianych przez POLREGIO sp. z o.o.
na obszarze województwa łódzkiego.
3. Warunki stosowania
1. Bilety wg oferty „Studencki za ZETA” można nabyć od dnia 24 września 2021 r. do dnia
7 października 2021 r.:
a) w kasach biletowych,
b) w terminalach mobilnych,
c) za pośrednictwem systemu KOLEO – dostępnego na stronie internetowej www.koleo.pl,
d) za pośrednictwem systemu SkyCash – aplikację można pobrać za darmo w dedykowanych
sklepach z aplikacjami lub wpisując w przeglądarce telefonu adres m.skycash.com,
e) za pośrednictwem systemu mPay – aplikację można pobrać za darmo w dedykowanych
sklepach z aplikacjami lub wpisując w przeglądarce telefonu adres www.app.mpay.pl,
f)

za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK – dostępnego na stronie www.e-podroznik.pl.

2. Termin ważności biletów wg oferty kończy się w dniu 31 października 2021 r., niezależnie od dnia
zakupu biletu.
3. Oferty nie łączy się innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi oraz ulgami ustawowymi.
4. Bilet wydaje się z nadrukiem „Studencki za ZETA”.
5. Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu w ramach oferty
jest ważna legitymacja studencka, w tym mLegitymacja studencka.
6. Osoba, która nie okaże właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdu
na podstawie biletu wg oferty, jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu.
4. Opłaty
Opłata za bilet wydany wg oferty jest zryczałtowana i wynosi 1 zł brutto (PTU 0,07 zł).
5. Inne
1. W ramach oferty nie obowiązuje zmiana umowy przewozu.
2. W przypadku zwrotu biletu nie przysługują należności za częściowe niewykorzystanie
a od zwracanych należności nie potrąca się odstępnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt
(RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz regulaminów sprzedaży internetowej, dostępnych
na stronie na stronie: www.lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/.

