Warunki taryfowe oferty specjalnej „VISIT UKRAINA”
1. Postanowienia ogólne:
1) Oferta specjalna „VISIT” UKRAINA” obowiązuje wyłącznie na przejazdy
w wagonach z miejscami do siedzenia bezpośrednimi pociągami kursującymi
w relacji:
a) Kijów – Przemyśl* (przez Lwów, Korosten) lub w relacji odwrotnej,
b) Kijów – Przemyśl* (przez Lwów, Ternopol, Chmielnicki, Winnica) lub
w relacji odwrotnej;
c) Lwów – Przemyśl* lub w relacji odwrotnej.
2) Do korzystania z oferty uprawnieni są podróżni indywidualni odbywający
przejazd w komunikacji międzynarodowej.
3) Oferta obowiązuje w relacjach międzynarodowych na przejazd wyłącznie
pociągami, o których mowa w pkt. 1, odpowiednio:
a) do/od stacji Kijów od/do stacji Przemyśl Gł.;
b) do/od stacji Lwów od/do stacji Przemyśl Gł.,
oraz od/do wszystkich stacji pośrednich położonych na ww. odcinkach, pod
warunkiem przekroczenia granicy.
4) Według oferty wydawane są bilety bezpośrednie na przejazd w klasie 1 lub
w klasie 2, na przejazd „tam” albo „tam i z powrotem”. Opłata za przejazd
„tam i z powrotem” stanowi podwojoną opłatę za przejazd w jednym
kierunku.
5) Oferta obowiązuje od dnia 19 grudnia 2018 r. do czasu odwołania.
2. Postanowienia wykonawcze:
1) Bilety na przejazd wg oferty specjalnej „VISIT” UKRAINA” wydawane są
elektronicznie albo manualnie, wyłącznie w stacjonarnych kasach biletowych.
Na biletach nakładu PKP zamieszczony jest nadruk lub adnotacja „VISIT
UKRAINA”.
2) W ramach oferty osoby dorosłe otrzymują, zarówno na odcinku polskim, jak
i na odcinku ukraińskim ulgę w wysokości 75% w stosunku do stawek
wynikających z Tabel relacji odległości stanowiących załącznik do
„Szczegółowych warunków międzynarodowego przewozu na podstawie
biletów nie zawierających rezerwacji miejsca (SCIC-NRT)”, które są również
stosowane przy przejazdach wykonywanych na podstawie „Szczegółowych
warunków międzynarodowego przewozu na podstawie biletów stosowanych
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w komunikacji Wschód-Zachód (SCIC-TWZ)”, obowiązujących w dniu
sprzedaży biletów.
3) Dzieci w wieku od 4 do 12 lat otrzymują dodatkową ulgę w wysokości 50% od
opłaty za przejazd osoby dorosłej w danej klasie.
4) Opłata rezerwacyjna za miejsca do siedzenia jest uzależniona od relacji
przejazdu oraz klasy wagonu i wynosi:
a) dla pociągów kursujących w relacji Przemyśl* – Lwów – Kijów (przez Lwów,
Korosten) lub odwrotnej, odpowiednio:
Relacja od i do stacji

Przemyśl*

KL 2 (€)

KL 1(€)

Lwów

3,00

4,20

Podzamcze

3,00

4,50

Korosten

5,40

7,50

Kijów

6,30

8,70

b) dla pociągów kursujących w relacji Przemyśl* – Kijów (przez Ternopol,
Chmielnicki, Winnca) lub odwrotnej odpowiednio:
Relacja od i do stacji

KL 2 (€)

KL 1(€)

Lwów

3,00

4,20

Ternopol

3,60

5,10

Chmielnicki

4,50

6,30

Winnica

5,40

7,50

Kijów

6,90

9,30

Przemyśl*

c) dla pociągów kursujących w relacji Przemyśl* - Lwów:
Relacja od i do stacji
Przemyśl*

Lwów

KL 2 (€)
3,00

5) Rozrachunku za przewóz podróżnych na podstawie oferty „VISIT UKRAINA”
dokonuje się zgodnie z przepisami rozrachunkowymi obowiązującymi dla
SCIC-TWZ i przepisami rozrachunkowymi dla międzynarodowej komunikacji
osobowej (karta UIC 301).
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami taryfowymi oferty
specjalnej „VISIT UKRAINA” stosuje się postanowienia taryfy SCIC-TWZ.
*) Obowiązuje również w przypadku skrócenia relacji pociągu do stacji Medyka .
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