Załącznik do uchwały Nr ……../2015
Zarządu „PKP Intercity” S.A.
z dnia …. lutego 2015 r.

Warunki i zasady odprawy stosowane przy przejazdach POLBUS-PKS z/do Karpacza
obowiązują od 20 grudnia 2018 r.
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

na przejazd jednorazowy z/do Karpacza wydawane są bilety wyłącznie ze wskazaniem miejsca do
siedzenia, zgodnie z Taryfą przewozową Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) albo z warunkami ofert specjalnych
PKP IC, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
przejazd, o którym mowa w pkt 1 odbywa się odpowiednio pociągami kategorii EIP nr 1605/6104
a na odcinku Jelenia Góra - Karpacz – autobusem POLBUS-PKS (dalej „autobus”), zgodnie z rozkładem
jazdy;
nie prowadzi się sprzedaży biletów wyłącznie w relacji Jelenia Góra – Karpacz (lub odwrotnie), z wyjątkiem
przypadków wskazanych w pkt 11;
przy odprawie osób, autobus jest traktowany jako pociąg kategorii EIC (kl. 1, kl. 2) i jest objęty całkowitą
rezerwacją miejsc (na przejazd w relacji Jelenia Góra – Karpacz lub odwrotnie, nie wydaje się biletów bez
gwarancji miejsca do siedzenia);
w autobusie nie dokonuje się odprawy osób;
autobusy kursują:
a) Jelenia Góra – Karpacz w terminie 20.12.2018 r. - 24.02.2019 r. w (1)1 - (5)2 i (7)3 oprócz 24, 25,
31.XII.2018 r,
b) Karpacz – Jelenia Góra w terminie 21.12.2018 r. - 25.02.2019 r. w (1) - (6)4 oprócz
25, 26.XII.2018 r., 01.I.2019 r.;
rozkład jazdy autobusów oraz lokalizacja przystanków autobusowych, wskazane są na stronie
www.intercity.pl ;
bilety jednorazowe w relacji do/z Karpacza wydawane są na przejazd pociągiem EIP w relacji do/z stacji
Jelenia Góra i autobusem (EIC) w relacji Jelenia Góra – Karpacz (lub odwrotnie), z zastrzeżeniem
pkt 10 i 13;
bilet na przejazd autobusem (EIC) jest ważny tylko z biletem ważnym na przejazd pociągiem EIP;
jeżeli w pociągu EIP dostępne są bilety według ofert: Super Promo albo Promo, osobie zmierzającej
do/z Karpacza wydawany jest bilet jednorazowy z zastosowaniem danej oferty w relacji do/z stacji Jelenia
Góra oraz nieodpłatny bilet jednorazowy na przejazd w relacji Jelenia Góra – Karpacz (lub odwrotnie),
ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
posiadacze:
a) biletów wg ofert: Bilet weekendowy MAX, „Razem w Polskę Komfort”,
b) Kart INTERCITY,
c) biletów sieciowych z ulgową usługą transportową (ważnych na przejazdy pociągami PKP Intercity),
d) biletów międzynarodowych
na przejazd autobusem (EIC) w relacji Jelenia Góra – Karpacz (lub odwrotnie), przed rozpoczęciem
podróży muszą w kasie biletowej nabyć bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia;
data i godzina wyjazdu/przyjazdu z/do Karpacza danego autobusu (EIC) oraz jego numer, wskazane
są na bilecie;
odprawa osób zamierzających odbyć przejazd do/z Karpacza na podstawie biletu jednorazowego z ulgą
transportową5 możliwa jest wyłącznie w kasie biletowej;
przewóz rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w RPO-IC;
w sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają postanowienia:
a) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC) – w przypadku
biletów zakupionych w kasie biletowej, automacie biletowym,
b) Regulaminu e-IC - w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego serwisu
sprzedaży biletów,
c) Regulaminu SkyCash-IC - w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem aplikacji mobilnej,
d) Regulaminu Bilkom2-IC - w przypadku biletów zakupionych w Bilkom2.
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(1) – poniedziałek,
(5) – piątek,
3
(7) – niedziela,
4 (6) – sobota,
5 – dotyczy osób uprawnionych do ulgowych przejazdów zgodnie z Zasadami odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz
do ulgi 70%.
2

Strona 1 z 1

