
Załącznik nr 1 do Wniosku
KW-WWH-81-10/2018/W 

z dnia 21 czerwca  2018 roku

Warunki i zasady 
korzystania z taryfy specjalnej, stosowanej podczas przejazdu 

pociągiem Blues Express w dniach 7 - 8 lipca 2018 

1. Odprawa podróżnych

Odprawy osób na przejazd pociągiem Blues Express uruchamianym przez Koleje Wielkopolskie

sp. z o. o. (dalej „Spółka”), należy dokonywać według taryfy specjalnej, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Uprawnieni

Z biletu zakupionego według taryfy specjalnej może skorzystać:

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba;

2) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej:

a) 37% (zniżka na bilety jednorazowe dla  dzieci i uczniów);

b) 51% (zniżka dla studentów i doktorantów).

3. Zakres ważności

1)   według taryfy specjalnej wydaje się bilety z ceną zryczałtowaną na jednorazowy przejazd

w określonej relacji pociągu Blues Express (Załącznik nr 1). Na przejazd „tam i z powrotem”

wydaje się dwa oddzielne bilety, bilet na przejazd w kierunku „z powrotem” jest wydawany do

biletu na przejazd w kierunku „tam”. Bilet na przejazd w kierunku „z powrotem” jest ważny

wyłącznie z biletem na przejazd w kierunku „tam”;

2)  podróżny jest zobowiązany w pociągu okazać dwa bilety – jeden na przejazd „tam” i drugi

na przejazd „z powrotem”. Bilet na przejazd „z powrotem” bez biletu na przejazd „tam”, do którego

został wydany – jest nieważny, a osobę taką traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu; 

3)  bilet według taryfy specjalnej uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem Blues Express,

wyłącznie w relacji na nim wskazanej. Przerwy w podróży na podstawie takiego biletu nie

są dozwolone;

4)  nie wydaje się biletów kombinowanych na przejazd częściowo pociągiem Blues Express objętym

zakresem stosowania taryfy specjalnej i częściowo innym pociągiem uruchamianym przez Spółkę

Koleje Wielkopolskie; w tym przypadku wydaje się oddzielne bilety.

4. Warunki stosowania
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1)  bilety według taryfy specjalnej na przejazd pociągiem Blues Express można nabyć: 

a) w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów na pociągi uruchamiane przez Koleje

Wielkopolskie sp. z o.o. (KW, PR, IC, KM, ŁKA, SKM) - od dnia 23 czerwca br.; 

b) w pociągu (w kierunku tam lub tam i z powrotem) - wyłącznie w dniu wyjazdu. 

2)  bilety wydane elektronicznie są zaopatrzone w nadruk BILET TARYFA SPECJALNA TAM / Bilet

ważny w pociągu dodatkowym nr ….;

3)  taryfy specjalnej nie można łączyć z ulgami handlowymi i innymi ofertami;

4)  osoba odbywająca przejazd w pociągu Blues Express na podstawie ulgowego biletu zobowiązana

jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej

ulgi;

5)  nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby

później podróżny bilet ten okazał;

6)  bilety zniszczone uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności;.

5. Opłaty

1)  Wykaz opłat za bilety wg taryfy specjalnej, ważne na przejazdy pociągiem Blues Express stanowi

Załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.

6. Zmiana umowy przewozu

Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia, drogi przejazdu oraz

przewoźnika nie jest dozwolona.

7. Inne

1) za bilety zagubione nie wydaje się duplikatów ani poświadczeń;

2) bilety zniszczone uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności;

3) po rozpoczęciu terminu ważności biletu wydanego wg taryfy specjalnej nie dokonuje się zwrotów

za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety według taryfy specjalnej;

4) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania biletu w pociągu, choćby

później podróżny bilet ten okazał;

5) na przejazd poza stację końcową biegu pociągu Blues Express należy nabyć nowy bilet zgodnie

z indywidualnymi uprawnieniami wg Taryfy Przewozowej (KW-TP);

6) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z taryfy specjalnej

stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich

Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Taryfy Przewozowej (KW-TP).
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Załączniki:

 Załącznik nr 1 - Wykaz relacji do których można wydać bilet wg taryfy specjalnej obowiązującej 

w pociągu Blues Express;

 Załącznik nr 2 - Tabele opłat obowiązujących w pociągu Blues Express;

 Załącznik nr 3 - Rozkład jazdy pociągu Blues Express.
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