Oferta specjalna„ Bilet Taniomiastowy”
(dalej Bilet Taniomiastowy)
Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.

§ 1. Uprawnieni
1. Bilet Taniomiastowy z zastosowaniem opłat normalnych może nabyć każda osoba.
2. Osoba posiadająca uprawnienia do ulgi 100%, 95%, 78%, 51%, 37%, może nabyć ulgowy
Bilet Taniomiastowy.
§ 2. Zakres ważności
Bilet Taniomiastowy:
1) wydawany jest w wybranych relacjach na bezpośrednie przejazdy pociągami TLK, IC,
w klasie 2, w wagonach z miejscami do siedzenia;
2) wydawany jest na relacje objęte ofertą, wskazane są na stronie www.intercity.pl ;
3) uprawnia do jednorazowego przejazdu, zgodnie ze wskazaniami określonymi na bilecie;
4) wydawany jest ze wskazaniem miejsca do siedzenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
a jeżeli nie ma możliwości wskazania miejsca, wówczas na życzenie podróżnego wydaje
się bilet bez gwarancji miejsca do siedzenia;
5) wydawany jest bez wskazania miejsca do siedzenia na przejazd w bezpośrednich
pociągach kursujących w relacji Warszawa – Łódź (i odwrotnie).
§ 3. Warunki stosowania
1. Bilet Taniomiastowy można nabyć:
1) w kasie biletowej, automacie biletowym lub w pociągu – na zasadach określonych
w RPO-IC1;
2) za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży biletów – na zasadach określonych
w Regulaminie e-IC2;
3) za pośrednictwem aplikacji mobilnej – na zasadach określonych w Regulaminie
SkyCash-IC3;
4) w Bilkom2 – na zasadach określonych Regulaminie Bilkom2 – IC4.
2. Bilet Taniomiastowy jest zaopatrzony w nadruk, w brzmieniu: „Bilet Taniomiastowy”.
3. Nie wydaje się Biletów Taniomiastowych na przejazd częściowo pociągiem TLK
i częściowo pociągiem IC (lub odwrotnie).
4. Bilet Taniomiastowy nie łączy się z innymi ofertami, z wyjątkiem oferty specjalnej Bilet
warszawski IC.
5. Przewóz rzeczy, rowerów lub zwierząt przez posiadaczy Biletu Taniomiastowego,
dozwolony jest na warunkach i zasadach określonych w TP-IC5 oraz RPO-IC.
§ 4. Opłaty
Ceny Biletów Taniomiastowych wskazane są w Tabelach opłat za bilety wg oferty specjalnej
„Bilet Taniomiastowy”, dostępnych na stronie www.intercity.pl
§ 5. Zmiana umowy przewozu
1. Podróżny zamierzający zmienić umowę przewozu obowiązany jest, przed terminem
odjazdu wskazanym na posiadanym Bilecie Taniomiastowym, nabyć nowy bilet na
faktyczny przejazd, posiadany bilet podlega zwrotowi bez potrącenia odstępnego.
2. Podróżny, który przed terminem odjazdu nie dopełnił formalności (wskazanych w ust. 1)
związanych ze zmianą umowy przewozu w zakresie:
1) zmiany terminu wyjazdu – może dokonać tej zmiany odpowiednio na warunkach
określonych odpowiednio w RPO-IC, Regulaminie e-IC, Regulaminie SkyCash-IC,
Regulaminie Bilkom2-IC, w zależności od kanału sprzedaży;
2) przejazdu poza stację przeznaczenia – może dokonać tej zmiany w kasie biletowej na
stacji pośredniej lub u konduktora w pociągu. Zamiar przejazdu poza stację
przeznaczenia należy zgłosić konduktorowi, nie później niż przed stacją przeznaczenia
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wskazaną na posiadanym Bilecie Taniomiastowym (obowiązek zgłoszenia jest
obligatoryjny dla wszystkich podróżnych);
W przypadku gdy:
a) nowa stacja przeznaczenia jest objęta niniejszą ofertą – podróżny powinien
uiścić należność stanowiącą różnicę opłat obliczoną, z zastosowaniem odpowiednio
opłat normalnych lub ulgowych, między ceną Biletu Taniomiastowego w relacji od
stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia a ceną okazanego Biletu
Taniomiastowego,
b) nowa stacja przeznaczenia nie jest objęta niniejszą ofertą – podróżny powinien
uiścić należność stanowiącą różnicę opłat obliczoną, z zastosowaniem odpowiednio
opłat normalnych lub ulgowych, między ceną biletu na przejazd pociągiem TLK albo
IC określoną w Cenniku usług6 za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji
przeznaczenia a ceną okazanego Biletu Taniomiastowego albo zgodnie z
indywidualnymi uprawnieniami nabyć nowy bilet na przejazd pociągiem TLK albo IC
od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia, jeżeli cena takiego biletu będzie niższa
od należności stanowiącej różnicę opłat;
3) przejścia do klasy 1:
a) w całej relacji przejazdu na podstawie Biletu Taniomiastowego normalnego –
powinien w pociągu uiścić należność stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za
faktyczny przejazd w klasie 1 odpowiednio pociągiem TLK albo IC, obliczoną z
zastosowaniem opłat normalnych określonych w Cenniku usług a ceną okazanego
Biletu Taniomiastowego;
b) na części drogi przejazdu na podstawie Biletu Taniomiastowego normalnego –
powinien uiścić należność stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą za faktyczny przejazd
pociągiem TLK albo IC częściowo w klasie 2 a częściowo w klasie 1, obliczoną z
zastosowaniem opłat normalnych określonych w Cenniku usług a ceną okazanego
Biletu Taniomiastowego.
Podróżny, który posiada uprawnienia do ulgi ustawowej i zamierza z Biletem
Taniomiastowym przejść do klasy 1 w całej relacji lub na części drogi przejazdu powinien
nabyć nowy bilet na faktyczny przejazd zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami;
4) przejścia z pociągu TLK lub IC do innego pociągu TLK lub IC, albo odwrotnie
(rozpoczęcie przejazdu innym pociągiem niż wskazany na bilecie musi nastąpić przed
upływem terminu przyjazdu do stacji przeznaczenia wskazanego na posiadanym bilecie)
– powinien uzyskać na warunkach określonych odpowiednio w RPO-IC, Regulaminie eIC, Regulaminie Bilkom2-IC albo Regulaminie SkyCash-IC stosowne poświadczenie o:
a) ważności okazanego Biletu Taniomiastowego na przejazd danym pociągiem – jeżeli
bilet został zakupiony w kasie biletowej lub w automacie biletowym, albo
b) całkowitym niewykorzystaniu elektronicznego Biletu Taniomiastowego – jeżeli bilet
został zakupiony za pośrednictwem internetowego serwisu sprzedaży biletów, za
pomocą aplikacji mobilnej lub w Bilkom2, a ponadto Podróżny powinien nabyć nowy
bilet na faktyczny przejazd. O zwrot należności za niewykorzystany bilet Podróżny
może wystąpić z wnioskiem na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie
e-IC, Regulaminie SkyCash-IC, Regulaminie Bilkom2-IC.
3. W przypadku zamiaru skorzystania z przejazdu w:
1) wagonie z miejscami sypialnymi lub do leżenia,
2) pociągu EIP lub EIC,
Podróżny z Biletem Taniomiastowym zobowiązany jest, nabyć nowy bilet na faktyczny
przejazd, zgodnie z postanowieniami TP-IC.
4. Przejście z Biletem Taniomiastowym do pociągu innego przewoźnika jest dozwolone, na
warunkach określonych w TP-IC.
5. Bilet Taniomiastowy niewykorzystany wskutek zmiany umowy przewozu, odpowiednio
poświadczony, podlega zwrotowi bez potrącania odstępnego, na zasadach określonych
odpowiednio w RPO-IC, Regulaminie e-IC, Regulaminie SkyCash-IC, Regulaminie Bilkom2IC, w zależności od kanału sprzedaży.
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§ 6. Odstąpienie od umowy przewozu
1. Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany Bilet Taniomiastowy
dokonuje się na zasadach określonych odpowiednio w RPO-IC, Regulaminie e-IC,
Regulaminie SkyCash-IC, Regulaminie Bilkom2-IC, w zależności od kanału sprzedaży, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podróżnemu z Biletem Taniomiastowym wykorzystanym tylko na części drogi przejazdu, w
przypadku rezygnacji z przejazdu:
1) od stacji pośredniej nie objętej niniejszą ofertą – przysługuje ewentualny zwrot
należności za częściowo niewykorzystany bilet, stanowiący różnicę pomiędzy ceną
posiadanego biletu a należnością przypadającą za faktyczny przejazd obliczoną
zgodnie z Cennikiem usług;
Jeżeli opłata za faktyczny przejazd będzie wyższa niż cena okazanego Biletu
Taniomiastowego wówczas nie dokonuje się zwrotu należności,
2) od stacji pośredniej objętej niniejszą ofertą – przysługuje zwrot należności za
częściowo niewykorzystany bilet, stanowiący różnicę pomiędzy ceną posiadanego biletu
a ceną Biletu Taniomiastowego na faktyczny przejazd.
§ 7. Postanowienia końcowe
Zwrotu kosztów Biletu Taniomiastowego w przypadku opóźnienia pociągu, przerwy
w ruchu lub utraty połączenia oraz przyjmowania, rozpatrywania reklamacji i wniosków,
dokonuje się na zasadach określonych odpowiednio w RPO-IC, Regulaminie e-IC lub
Regulaminie SkyCash-IC, Regulaminie Bilkom2-IC, w zależności od kanału sprzedaży.

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity”,
Regulamin internetowej sprzedaży „PKP Intercity” S.A.,
3 Regulamin usługi „Bilet przez aplikację mobilną” w „PKP Intercity” Spółka Akcyjna,
4
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW Bilkom2 – „PKP Intercity” S.A.,
5 Taryfa przewozowa Spółki „PKP Intercity”,
6 Cennik usług przewozowych Spółki „PKP Intercity”.
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