§ 48. Bilet Rodzinny
1. Uprawnieni
Od 2 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia.
2. Zakres ważności
1) ulgę stosuje się w klasie 1 i 2 pociągów TLK, IC, EIC, EIP;
2) osoby wymienione w ust. 1, odbywające podróż wspólnie i w tej samej relacji, mogą nabyć
jednorazowy bilet z ulgą 30% na przejazd pociągiem TLK, IC, EIC, EIP, z zastrzeżeniem
postanowień pkt 3;
3) osoby uprawnione do ulg ustawowych mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień. Przy odprawie
tych osób ofertę „WCZEŚNIEJ” stosuje się odpowiednio, zgodnie z jej warunkami taryfowymi;
4) na przejazd pociągiem TLK, IC na miejscu sypialnym lub do leżenia podróżni obowiązani są nabyć
odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia, na zasadach określonych w § 9, z
wyjątkiem dzieci do lat 10, dla których nie żąda się oddzielnego miejsca, uiszczając należność w
pełnej wysokości;
5) w razie przejazdu w przedziale menedżerskim stosuje się postanowienia § 10;
6) przejazd dziecka w wieku do 6 lat oraz jego opiekuna może odbywać się w przedziale lub na miejscu,
które zostało wyznaczone dla podróżnych z dziećmi do lat 6, na warunkach określonych w
Regulaminie.
3. Warunki stosowania
1) ulgę 30% stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;
2) ulgę ustawową dla osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje się na podstawie dokumentów
poświadczających uprawnienie do tej ulgi;
3) bilet z ulgą 30% powinien być zaopatrzony w nadruk lub adnotację w brzmieniu: „Bilet Rodzinny”.
Osobom uprawnionym do korzystania z ulgi ustawowej wydaje się osobne bilety z przysługującą
ulgą;
4) rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników
kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 2 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 16
roku życia.
4. Zmiana umowy przewozu
Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejście do innej klasy, do innego pociągu,
oraz przejście do pociągu innego przewoźnika może nastąpić na warunkach określonych w §§ 11 i 16 –
24.

