Załącznik do Obwieszczenia
Zarządu „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

Zmiana nr 2 Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC)
Obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2013 r.
W Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) obowiązującej od dnia 19 marca
2013r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

2)

3)

4)

5)

w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli podróżny nabywa bilet na przejazd jednorazowy odpowiednio co najmniej na 7 dni lub
na 15 dni przed terminem wyjazdu – bilet wydaje się z zastosowaniem opłat wg oferty
WCZEŚNIEJ.”;
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Jeżeli podróżny nabywa bilet na przejazd jednorazowy odpowiednio co najmniej na 7 dni lub
na 15 dni przed terminem wyjazdu – bilet wydaje się z zastosowaniem opłat wg oferty
WCZEŚNIEJ”;
w § 8 ostatnie zdanie zamieszczone pod ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli podróżny nabywa bilet/-y na przejazd jednorazowy/-e odpowiednio co najmniej na 7 dni
lub na 15 dni przed terminem wyjazdu – bilet wydaje się z zastosowaniem opłat wg oferty
WCZEŚNIEJ.”;
w § 9 w ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„ Jeżeli podróżny nabywa bilet na przejazd jednorazowy odpowiednio co najmniej na 7 dni lub na
15 dni przed terminem wyjazdu – bilet wydaje się z zastosowaniem opłat wg oferty
WCZEŚNIEJ”;
§ 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. „WCZEŚNIEJ”
1. Uprawnieni
1) każda osoba może nabyć bilet wg taryfy normalnej;
2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 33% (w tym na podstawie Biletu Rodzinnego), 37%, 50%,
51%, 78%, 95% lub 100%, może nabyć bilet ulgowy.
2. Zakres ważności
1) ofertę stosuje się przy przejazdach jednorazowych w klasie 1 i 2 pociągów TLK, Ex, EIC, EC,
przewidzianych w rozkładzie jazdy, w dowolnych relacjach, z zastosowaniem ulgi w wysokości:
a) 10% – jeżeli bilet zostanie zakupiony co najmniej na 7 dni,
b) 15% – jeżeli bilet zostanie zakupiony co najmniej na 15 dni,
przed terminem wyjazdu;
2) na przejazd pociągiem TLK w wagonie WL/Bc podróżny obowiązany jest nabyć odpowiedni
bilet dodatkowy na miejsce sypialne/do leżenia, na zasadach określonych w § 7, z wyjątkiem
dzieci do lat 10, dla których nie żąda się oddzielnego miejsca, uiszczając należność w pełnej
wysokości;
3) w razie przejazdu w przedziale menedżerskim stosuje się postanowienia § 8.
3. Warunki stosowania
1) bilet można nabyć:
a) w kasie biletowej,
b) poprzez system e-IC lub BILkom,
c) w automacie biletowym;
2) od osób, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłaty za bilety z zastosowaniem odpowiednio
Tabel opłat za bilety jednorazowe wg oferty WCZEŚNIEJ-7 (w przypadku nabycia biletu
w terminie 14-7 dni przed dniem wyjazdu) lub Tabel opłat za bilety jednorazowe wg oferty

WCZEŚNIEJ-15 (w przypadku nabycia biletu w terminie 30-15 dni przed dniem wyjazdu),
normalnych lub ulgowych, w zależności od indywidualnych uprawnień;
3) bilet wg oferty powinien być zaopatrzony w nadruk lub adnotację w brzmieniu
„WCZEŚNIEJ”;
4) oferty nie stosuje się przy przejazdach grupowych oraz przy przejazdach jednorazowych
w oddzielnych wagonach.
4. Zmiana umowy przewozu
6)

Przejście do innej klasy, do innego pociągu, przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na
bilecie, przejazd inną drogą oraz przejście do pociągu innego przewoźnika może nastąpić na
warunkach określonych w Regulaminie.”.
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