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Oferta specjalna „ŁKA na Dożynki w Rogowie” 

 

1. Uprawnieni 

Osoby planujące przejazd pociągiem „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (dalej:  

„ŁKA” sp. z o.o.) kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter w relacji do/z Rogowa albo „tam i z powrotem”. 

2. Zakres ważności 

Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do nieodpłatnego przejazdu (ulga handlowa 100%) 

pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter w relacji do/z Rogowa albo „tam i z powrotem”  

w dniu 22 sierpnia 2021 r. 

3. Warunki stosowania 

1. Osoby wymienione w ust. 1 odbywają przejazd na podstawie biletów jednorazowych  

z ulgą handlową 100%. 

2. Bilety można nabyć: 

a) od dnia 2 sierpnia 2021 r.: 

 w kasach biletowych, 

 biletomatach stacjonarnych, 

 za pośrednictwem systemu KOLEO – dostępnego na stronie internetowej 

www.koleo.pl, 

 za pośrednictwem systemu SkyCash – aplikację można pobrać za darmo  

w dedykowanych sklepach z aplikacjami lub wpisując w przeglądarce telefonu adres 

m.skycash.com, 

 za pośrednictwem systemu mPay – aplikację można pobrać za darmo  

w dedykowanych sklepach z aplikacjami lub wpisując w przeglądarce telefonu adres 

www.app.mpay.pl, 

 za pośrednictwem serwisu internetowego BILKOM – dostępnego stronie internetowej 

www.bilkom.pl, 

 za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK – dostępnego na stronie  

www.e-podroznik.pl; 

b) w pociągu u obsługi – wyłącznie na przejazd w dniu nabycia; 

c) w biletomacie mobilnym – wyłącznie na wyjazd w dniu przejazdu oraz w relacji danego 

pociągu. 

3. Bilet wydaje się z nadrukiem „Nieodpłatny przejazd ŁKA”. 
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4. Opłaty 

Bilety wydawane są z zastosowaniem ulgi handlowej 100% od opłat przewozowych zawartych  

w Dziale I Rozdziale 1 Tabela nr 1 i 2 (tj. opłaty za bilety jednorazowe normalne wg Taryfy 

Podstawowej) Taryfy przewozowej (ŁKA-TP). 

5. Zmiana umowy przewozu 

Zmiany umowy przewozu dokonuje się, w przypadku biletów nabytych: 

a) w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych, mobilnych lub u obsługi pociągu -  

na zasadach określonych w  Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, 

rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA); 

b) za pośrednictwem internetu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach internetowej 

sprzedaży. 

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). 

7. Inne 

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 regulaminu sprzedaży internetowej, dostępnych 

na stronie na stronie: www.lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/  

http://www.lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/

