
Oferta specjalna „Z biletem ŁKA po Piotrkowie Trybunalskim” 

(obowiązująca od 13 grudnia 2020 r.) 

1. Uprawnieni 

Podróżni posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. 

z o.o. (dalej: ŁKA) na relację do Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Zakres ważności 

Oferta ma zastosowanie w terminach obowiązywania biletu jednorazowego ważnego  

na przejazdy pociągami ŁKA. 

3. Warunki stosowania 

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

o.o. w relacji do Piotrkowa Trybunalskiego (bilet „tam” albo „tam i z powrotem”)  

po przyjeździe do tego miasta mogą odbywać nieodpłatnie podróż pojazdami Miejskiego 

Zakładu Komunikacyjnego (dalej: MZK) w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Bilet jednorazowy ważny na przejazdy pociągami ŁKA obowiązuje: 

1) w pojazdach/autobusach MZK na obszarze Piotrkowa Trybunalskiego; 

2) w ciągu dnia w terminie obowiązywania biletu ważnego na przejazdy pociągiem ŁKA. 

3. Właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w przypadku 

zmiany organizacji ruchu komunikacji miejskiej MZK w Piotrkowie Trybunalskim. 

4. Zakup biletu 

Bilet ważny na przejazdy pociągami ŁKA można nabyć: 

a) z zachowaniem 30 – dniowego terminu przedsprzedaży: 

 w kasach  biletowych oraz biletomatach stacjonarnych – na  zasadach określonych 

w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt 

(RPO-ŁKA), 

 z pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych  

w  Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej 

www.koleo.pl, 

 za  pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie usługi „Bilet elektroniczny SkyCash” w „Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej ŁKA, 

 za pośrednictwem systemu mPay – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym  na stronie internetowej 

www.mpay.pl,  

http://www.koleo.pl/


 za pośrednictwem systemu i-ŁKA – na zasadach i warunkach określonych  

w  Regulaminie internetowej sprzedaży  biletów  ważnych  na przejazd pociągami 

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., dostępnym na stronie internetowej 

www.e-bilety.lka.lodzkie.pl, 

 za  pośrednictwem serwisu internetowego BILKOM – na zasadach i warunkach 

określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych  

na przejazdy pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. dostępnym  

na stronie internetowej www.bilkom.pl; 

 za pośrednictwem systemu e-podróżnik – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.e-podroznik.pl 

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

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

pociągu; 

5. Przewóz roweru, bagażu lub psa 

Opłaty oraz warunki dotyczące przewozu bagażu albo psa w pociągach ŁKA są zgodne  

z postanowieniami Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz na zasadach określonych  

w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-

ŁKA). Przewóz bagażu, wózka lub zwierząt w pojazdach MZK odbywa się bezpłatnie. 

6. Pozostałe postanowienia 

1. Kontrola dokumentów przejazdowych oraz windykacja należności z tytułu wystawionego 

wezwania do zapłaty leży po stronie podmiotu realizującego usługę przewozu.  

2. Odpowiedzialność wobec pasażerów ponosi podmiot realizujący usługę przewozu. 

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) oraz Taryfy przewozowej (ŁKA-TP). 

http://www.e-bilety.lka.lodzkie.pl/
http://www.bilkom.pl/

