Pozataryfowa oferta specjalna
BILET TURYSTY

1. Uprawnieni
Bilet Turysty może nabyć każda osoba.
2. Zakres ważności
1) oferta obowiązuje w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia;
2) Bilet Turysty:
a) uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami KM, z wyjątkiem
pociągu Słoneczny, Dragon i innych o charakterze komercyjnym na obszarze ograniczonym
stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków,
Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica;
b) jest ważny przez trzy dowolnie wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych kolejno po
sobie następujących, licząc od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę;
c) jest ważny łącznie z wydanym do niego karnetem, którego numer wpisuje się na bilecie.
3. Warunki stosowania
Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach;
bilet można nabyć w przedsprzedaży do 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu;
bilet jest zaopatrzony w nadruk Bilet Turysty;
Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym; przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu,
właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu
przeznaczonym na bilecie) swoje imię, nazwisko i numer dokumentu ze zdjęciem; do przejazdu na
podstawie tego biletu uprawniona jest osoba, której dane zostały na nim wpisane. Bilet bez
karnetu i bez wpisanych powyższych danych jest nieważny;
5) Bilet Turysty jest ważny łącznie z karnetem i dokumentem, którego numer został na nim wpisany;
w przypadku biletu wydawanego z biletomatu, karnet drukowany jest z rolki;
6) posiadacz biletu zobowiązany jest każdy rozpoczęty dzień podróży, przed pierwszym przejazdem
zalegalizować – na załączonym do niego karnecie – w kasie biletowej (z pominięciem kolejki) lub
w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie odprawy oraz przewozu osób, zwierząt
i rzeczy przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM);
7) w przypadku rozpoczęcia podróży:
a) ze stacji, na której jest czynna kasa biletowa legalizacji można dokonać
u kierownika/konduktora za pobraniem opłaty za legalizację biletu określonej w Załączniku
do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM) (Wykaz innych opłat) pod
warunkiem, że podróżny zgłosił przejazd, na zasadach określonych w RP-KM,
b) ze stacji, na której nie ma kasy biletowej, jest nieczynna lub jest tylko biletomat, na zasadach
określonych w RP-KM, w tym przypadku nie pobiera się opłaty za legalizację w pociągu;
8) nie podlegają zwrotowi opłaty uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później
podróżny bilet ten okazał;
9) foliowanie biletu/karnetu, ani też przedłużenie terminu jego ważności nie są dozwolone;
10) za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się uiszczonych opłat
i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
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4. Opłaty
1) cena Biletu Turysty jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 67,00 zł (netto
- 62,04 zł, PTU - 4,96 zł);
2) od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów.
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5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet
zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu możliwa jest przed rozpoczęciem terminu
ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącania odstępnego. Wymiany można dokonać
tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot;
zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet możliwy jest przed rozpoczęciem terminu
ważności, po potrąceniu odstępnego;
nie dokonuje się zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 915);
w przypadku zwrotu należności za bilet w razie przerwy w ruchu nie potrąca się odstępnego;
w razie całkowitego niewykorzystania Biletu Turysty, z którego podróżny nie mógł zrezygnować
w terminie określonym w pkt. 2 z przyczyn od niego niezależnych (np. z powodu pobytu
w szpitalu), zwrotu należności za niewykorzystany bilet może dochodzić w drodze reklamacji na
zasadach określonych w RP-KM;
przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

