Warunki taryfowe oferty „Bilet graniczny Polska – Niemcy”
(obowiązują od 2 kwietnia 2013 r.)

1. Postanowienia ogólne
W ramach działań dotyczących kształtowania cen regionalnych w obszarze
przygranicznym pomiędzy Polską a Niemcami, w odstępstwie od postanowień
„Międzynarodowych szczególnych warunków przewozu stosowanych do
przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji
miejsca (SCIC NRT)” wprowadza się ofertę specjalną na przejazd pomiędzy
stacjami granicznymi PR – DB.
Oferta specjalna jest dostępna zarówno przy odprawie w Polsce, jak i w
Niemczech.
Nazwa oferty brzmi: w Niemczech „Grenzübergangsfahrkarte Polen – Deutschland”
w Polsce „Bilet graniczny Polska – Niemcy “
2. Uprawnieni
Do korzystania z oferty uprawnieni są indywidualni podróŜni.
Bilet wg oferty specjalnej jest wydawany równieŜ na przewóz psa.
3. Obszar waŜności
Oferta obowiązuje w pociągach uruchamianych przez Przewozy Regionalne sp. z
o.o. i DB Regio AG (RE, RB) i w komunikacji międzynarodowej w wagonach 2
klasy z miejscami do siedzenia na przejazd pomiędzy stacjami granicznymi:
w Polsce:
w Niemczech:
Szczecin Główny
Grambow
Słubice
Frankfurt(Oder)
Zasieki
Forst(Lausitz)
Zgorzelec
Görlitz
4. Opłaty
Zgodnie z ofertą opłata za przejazd jednej osoby w tym dziecka w wieku powyŜej
6 lat (dzieci do ukończenia 6 lat w towarzystwie osoby dorosłej podróŜują
bezpłatnie) w jednym kierunku pomiędzy stacjami określonymi w ust. 3, jest
zryczałtowana i wynosi 10,00 PLN (sprzedaŜ przez PR) / 2,50 EUR (sprzedaŜ
przez DB) – niezaleŜnie od odległości.
Za przejazd w dwie strony pobierana jest podwójna opłata, tj. 20,00 PLN / 5,00
EUR. Od w/w opłat nie stosuje się Ŝadnych ulg.
5. Termin waŜności
Bilety wystawione zgodnie z ofertą uprawniają do jednorazowego przejazdu w
relacji na nich wskazanej w dniu wyjazdu podróŜnego, wskazanym na bilecie.
Bilety wydawane przez konduktorów PR i DB są waŜne w konkretnym pociągu,
wskazanym na bilecie.

6. Zmiana klasy wagonu
Nie dopuszcza się zmiany klasy wagonu.
7. Miejsca siedzące, rezerwacja
Nie dokonuje się rezerwacji miejsc dla posiadaczy biletu, wystawionego zgodnie z
ofertą specjalną.
8. Psy
Na przewóz psa wystawia się oddzielny bilet według oferty specjalnej.
9. Zwrot, wymiana
Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
10. Prawa pasaŜerów
Odpowiedzialność według rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego praw i
obowiązków pasaŜerów w ruchu kolejowym za opóźnienia lub odwołania
pociągów transgranicznych, tj. mają zastosowanie Ogólne warunki przewozu
osób kolejami (GCC-CIV PRR).
11. Przepisy wykonawcze
− Bilety są wydawane elektronicznie w relacji „tam“ (w obie strony). Przy
wystawianiu biletu w pociągu obowiązują przepisy wewnętrzne
przewoźników.
− Na biletach obowiązuje wypis: „Bilet graniczny Polska-Niemcy/
Grenzuebergangsfahrkarte Polen-Deutschland”.
− Nie prowadzi się przedsprzedaŜy tych biletów.
− Na jednym blankiecie dopuszcza się moŜliwość odprawy maksymalnie 6 osób.

