Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014/ZS
Zarządu Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
z dnia 16 maja 2014 roku

Warunki i zasady korzystania
z taryfy specjalnej pod nazwą „IV Festiwal w Szreniawie”,
obowiązującej w dniu 18 maja 2014 roku,
stosowanej przy przejazdach pociągami dodatkowymi oraz pociągami
regularnego kursowania spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
na IV Festiwal Piwa w Szreniawie

1. Uprawnieni
Z taryfy specjalnej pod nazwą „IV Festiwal w Szreniawie” (dalej „taryfa specjalna”) może
skorzystać każda osoba.
2. Zakres ważności
1) Według taryfy specjalnej wydaje się jeden bilet na przejazd „tam i z powrotem”,
w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
2) Bilet według taryfy specjalnej (dalej „bilet”) uprawnia do jednorazowego przejazdu
„tam i z powrotem” w dniu 18 maja 2014 roku na odcinku Poznań Główny – Szreniawa –
Poznań Główny.
3) Zakresem stosowania taryfy specjalnej są objęte pociągi dodatkowe oraz pociągi
regularnego

kursowania

zgodnie

z

rozkładem

jazdy.

Rozkład

jazdy

pociągów

dodatkowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków i zasad korzystania z taryfy
specjalnej.
3. Warunki stosowania
1) Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje
Wielkopolskie sp. z o.o. wyłącznie w relacji Poznań Główny – Szreniawa – Poznań Główny w dniu
18 maja 2014 roku.
2) Bilet można nabyć w dniu obowiązywania oferty specjalnej tj. w dniu 18 maja 2014 roku:
 w kasach biletowych - na zasadach określonych w Regulaminie obsługi podróżnych
(KW-ROP),
 w pociągu - w odstępstwie od Regulaminu przewozu osób (KW-ROP) od podróżnych
nabywających bilet wg oferty specjalnej w pociągu nie jest pobierana opłata dodatkowa
za wydanie biletu w pociągu.
3) Bilet można nabyć również od stacji pośredniej odcinka objętego taryfą specjalną.
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4) Jeżeli podróżny z biletem odbywa przejazd tylko na części drogi lub w jedną stronę wówczas
nie przysługuje mu zwrot należności za niewykorzystany odcinek.
5) Bilet jest ważny zgodnie z oznaczonym na nim terminem ważności, tj.: jeden dzień.
6) Bilet wydaje się z nadrukiem - „TARYFA SPECJALNA T/P” – bilet jednorazowy
na przejazd „tam i z powrotem” (kod oferty: 22).
7) Taryfy specjalnej nie można łączyć z ulgami ustawowymi, handlowymi i innymi ofertami
specjalnymi.
8) Przerwy

w

podróży

na

podstawie

biletu

wydanego

według

taryfy

specjalnej

nie są dozwolone.
4. Opłaty
Bilet jednorazowy na przejazd „tam i z powrotem” według taryfy specjalnej wydawany
jest z zastosowaniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 5 zł brutto.
5. Zmiana umowy przewozu
1) Zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu nie dokonuje się.
2) Przejazd do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania taryfy specjalnej jest możliwy
poprzez nabycie nowego biletu od pierwotnej stacji wyjazdu do nowej stacji
przeznaczenia zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.
6. Inne
1) Biletów według oferty specjalnej nie wystawia się z adnotacją „Dalej”.
2) Za bilety zagubione nie wydaje się duplikatów ani poświadczeń.
3) Bilety zniszczone uznaje się za nieważne i nie zwraca się uiszczonych należności.
4) Nie dokonuje się zwrotów za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety wg taryfy
specjalnej.
5) Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania biletu w pociągu,
choćby później podróżny bilet ten okazał.
6) Przejście z biletem wydanym według taryfy specjalnej do pociągu innego przewoźnika,
przejazd inną drogą lub poza odcinek obowiązywania taryfy specjalnej, jest
niedozwolony.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z taryfy
specjalnej stosuje się odpowiednie postanowienia KW-ROP i KW-TP.
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Załącznik nr 1
do Warunków i zasad korzystania
z taryfy specjalnej „IV Festiwal
w Szreniawie”

Rozkład jazdy pociągów dodatkowych
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
Poznań Główny - Szreniawa - Poznań Główny
w dniu 18 maja 2014 roku

18.05.2014
POZNAŃ
GŁÓWNY

12:00

13:05

16:12

18:25

Poznań Dębiec

12:05

13:10

16:17

18:30

LUBOŃ
K/POZNANIA

12:09

13:14

16:21

18:34

Szreniawa

12:17

13:22

16:29

18:42

18.05.2014
Szreniawa

12:37

15:15

16:42

19:00

LUBOŃ
K/POZNANIA

12:46

15:23

16:50

19:08

Poznań Dębiec

12:50

15:27

16:54

19:12

POZNAŃ
GŁÓWNY

12:55

15:33

17:00

19:18
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