Warunki taryfowe oferty specjalnej
na przejazd pomiędzy stacjami granicznymi PR – ČD
(obowiązuje od 1 lutego 2013 r.)
Oferta specjalna na przejazd pomiędzy stacjami granicznymi PR – ČD jest dostępna
zarówno przy odprawie w Polsce, jak i w Czechach.
1. Uprawnieni
Bilet normalny wg oferty specjalnej moŜe nabyć kaŜda osoba
Bilet ulgowy wg oferty specjalnej jest wydawany dla dziecka oraz na przewóz psa.
Wiek dzieci okresla się zgodnie z "Międzynarodowymi szczególnymi warunkami
przewozu stosowanymi do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających
obowiązkowej rezerwacji miejsca" (SCIC-NRT).
2. Obszar waŜności
Oferta obowiązuje na przejazd pomiędzy stacjami granicznymi w Polsce i Czechach
w pociągach regularnego kursowania, przewidzianych odpowiednio w obowiązujących
rozkładach jazdy PR i ČD:
a) w Polsce w 2 kl. wszystkich pociągów, uruchamianych przez PR od/do stacji
granicznej do/od punktu granicznego oraz:
b) w Czechach w 2 kl. pociągów „osobní vlak – Os“, uruchamianych przez CD od/do
stacji granicznej do/od punktu granicznego.
3. Termin obowiązywania:
Bilety wystawione zgodnie z ofertą uprawniają do jednorazowego przejazdu w relacji na
nich wskazanej w dniu datowania.
4. Bilety, sprzedaŜ
Bilety są wydawane elektronicznie w relacji „tam“ oraz „tam i z powrotem“. Nie prowadzi
się przedsprzedaŜy tych biletów.
Na jednym blankiecie dopuszcza się moŜliwość odprawy maksymalnie 6 osób.
5. Zmiana klasy wagonu
Nie dopuszcza się zmiany klasy wagonu.
6. Miejsca siedzące, rezerwacja
Nie dokonuje się rezerwacji miejsc dla posiadaczy biletu, wystawionego zgodnie z ofertą
specjalną.
7. Przewóz rowerów pod opieką podróŜnego
Bilety na przewóz roweru, wydane odpowiednio w komunikacji krajowej PR i CD,
uprawniają do przewozu roweru do pierwszej stacji granicznej na odcinku kolei
sąsiedzkiej.
W ramach oferty dopuszcza się przewóz tylko jednego roweru na osobę.
Zasady przewozu roweru w pociągu określają odpowiednie regulaminy przewoźników
stosujących ofertę.
8. Zwrot, wymiana
Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
9. Opłata
Opłata za bilet, wystawiony zgodnie z oferta specjalną jest zryczałtowana i wynosi:
 za przejazd osoby dorosłej: 8,00 zł (przy zakupie u druŜyny konduktorskiej
i w kasach CD – 2 €, opłata jest pobierana w Kč),
 za przejazd dziecka albo za przewóz psa: 4,00 zł (przy zakupie u druŜyny
konduktorskiej i w kasach CD – 1 €, opłata jest pobierana w Kč).

