
 
 

oferta specjalna „Taniej za Tomaszów” 

(obowiązująca od 1 lipca 2022 r.) 

1. Uprawnieni 

Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów: 

a) jednorazowych na podstawie biletu wg taryfy normalnej – osoba nie posiadająca uprawnień 
do ulgowych przejazdów, 

b) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 
37%, 49%, 51%, 78%, 93%, lub 95%. 

2. Zakres ważności 

1) Oferta dotyczy przejazdów na podstawie biletów jednorazowych na przejazd pociągami  
na odcinku: 

a) Tomaszów Mazowiecki – Radom, 

b) Tomaszów Mazowiecki – Spała. 

2) W ramach oferty jest możliwość nabycia biletu jednorazowego na przejazd pomiędzy 
stacjami położonymi na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Radom. 

3. Zakres ważności 

1) Bilety 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,  

 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 BILETY – na zasadach i warunkach 
określonych w Regulaminie sprzedaży przez System E-PODRÓŻNIK biletów 
ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. 
dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl; 

b) w pociągu u obsługi – wyłącznie w dniu przejazdu; 

c) w biletomacie mobilnym – wyłącznie w dniu przejazdu oraz relacji danego pociągu. 

2) Bilet zaopatrzony jest w adnotację „Taniej za Tomaszów”. 

3) Podróżny, który odbywa przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest 
posiadać i okazać osobom uprawnionym do kontroli dokumentów przewozu ważny 
dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z ulgi. 

http://www.koleo.pl/
http://www.mpay.pl/
http://www.bilkom.pl/
http://www.e-podroznik.pl/


 
 

4. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet 

1) Zmianę umowy przewozu oraz zwrot biletu dokonuje się w przypadku biletów nabytych: 
a) w kasach biletowych, biletomatach stacjonarnych lub u obsługi w pociągu –  

na zasadach określonych w Regulaminie (RPO-ŁKA); 
b) za pośrednictwem Internetu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach 

internetowej sprzedaży lub mobilnej.  
2) W przypadku przejazdu do stacji innej niż wskazana na bilecie, należy nabyć nowy bilet 

jednorazowy wg taryfy normalnej lub ulgowej na podstawie indywidualnych uprawnień -  
od pierwotnej stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie do nowej stacji przeznaczenia,  
na zasadach określonych w § 13 Regulaminie.  

5. Opłaty 

Ceny biletów zawarte w poniższej tabeli: 

bilety jednorazowe "TAM"  
wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi 

według taryfy 
za odległość w 

km 

Ceny biletów  

brutto PTU 

normalnej 

do 20 4,80  0,36  

21-40 7,10  0,53  

41-60 11,00  0,81  

61-90 18,20  1,35  

33% 

do 20 3,22  0,24  

21-40 4,76  0,35  

41-60 7,37  0,55  

61-90 12,19  0,90  

37% 

do 20 3,02  0,22  

21-40 4,47  0,33  

41-60 6,93  0,51  

61-90 11,47  0,85  

49% 

do 20 2,45  0,18  

21-40 3,62  0,27  

41-60 5,61  0,42  

61-90 9,28  0,69  

51% 

do 20 2,35  0,17  

21-40 3,48  0,26  

41-60 5,39  0,40  

61-90 8,92  0,66  

78% 

do 20 1,06  0,08  

21-40 1,56  0,12  

41-60 2,42  0,18  

61-90 4,00  0,30  

93% 

do 20 0,34  0,03  

21-40 0,50  0,04  

41-60 0,77  0,06  

61-90 1,27  0,09  

95% 

do 20 0,24  0,02  

21-40 0,35  0,03  

41-60 0,55  0,04  

61-90 0,91  0,07  

6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  
Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  
(RPO-ŁKA) oraz Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), oraz odpowiednie regulaminy sprzedaży 
internetowej lub mobilnej. 


