Zmiana nr 31
Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC)
Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
W Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC), obowiązującej od dnia 16 listopada
2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) na stronie 2 w tabeli „Zmiany” dodaje się pozycję 31 w brzmieniu:
……/2018

31.

18.05.2018 r.

25.05.2018 r.

2) w § 51 ust. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu na podstawie biletu odcinkowego imiennego,
należy zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały imię i
nazwisko osoby będącej właścicielem biletu; bilet jest ważny tylko łącznie z dokumentem
ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość właściciela, którego imię i nazwisko są na nim
wskazane. Do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego imiennego uprawniony jest
tylko właściciel biletu. Bilet bez wpisania wymaganych danych jest nieważny;”;

b)

pkt 8 lit. a skreśla się zapis „§ 52 i”;

3) w § 54:
a)

ust. 3:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do przejazdów na podstawie biletu sieciowego imiennego uprawniona jest tylko ta
osoba, dla której bilet został wystawiony. Imię i nazwisko właściciela biletu
zamieszczane są na bilecie przed jego wydaniem (zgodnie ze złożonym przez
zamawiającego wnioskiem). Bilet jest ważny łącznie z dokumentem stwierdzającym
tożsamość jego właściciela, którego imię i nazwisko są wskazane na danym bilecie;
- pkt 3 wyraz „posiadaczowi” zastępuje się wyrazem „właścicielowi”;

b)

ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wysokość opłat za wydanie duplikatu biletu sieciowego imiennego podana jest w Cenniku
usług.”;

4) w § 55:
a)

ust. 3 pkt 6 po zapisie „ulgowych przejazdów” dodaje się wyraz „ważny”,

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bilety sieciowe bezimienne sprzedawane są normalne lub z ulgą 50% (wyłącznie
półroczne i roczne), zgodnie z Cennikiem usług.”;

5) w § 56:
a)

ust. 3:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu na podstawie Biletu weekendowego MAX,
należy zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały imię i
nazwisko osoby będącej właścicielem biletu; bilet jest ważny tylko łącznie z dokumentem
ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość właściciela, którego imię i nazwisko są na nim
wskazane. Do przejazdów na podstawie Biletu weekendowego MAX uprawniony jest
tylko właściciel biletu. Bilet bez wpisania wymaganych danych jest nieważny;”;
- pkt 5 wyraz „posiadaczowi” zastępuje się wyrazem „właścicielowi”.;

6) w § 57 ust. 3:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)

przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu na podstawie Biletu weekendowego, należy
zgodnie ze wskazaniami na bilecie wpisać czytelnie i w sposób trwały imię i nazwisko osoby
będącej właścicielem biletu; bilet jest ważny tylko łącznie z dokumentem ze zdjęciem
stwierdzającym tożsamość właściciela, którego imię i nazwisko są na nim wskazane. Do
przejazdów na podstawie Biletu weekendowego uprawniony jest tylko właściciel biletu.
Bilet bez wpisania wymaganych danych jest nieważny;”;

- pkt 5 wyraz „posiadaczowi” zastępuje się wyrazem „właścicielowi”.;
7) w § 64 ust. 1 pkt 1 po zapisie „i pod zajmowanym miejscem” dodaje się zapis „, ani w innym
miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim piktogramem”.

