Honorowanie biletów
Dodano: 07 maja, 2021

Honorowanie biletów POLREGIO w Kolejach
Wielkopolskich
Pociągami Kolei Wielkopolskich można podróżować na podstawie
biletów:

Jednorazowych

• według taryfy normalnej
• z ulgą handlową 50%
• z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%, 95%, 100%)
• z ulgami 80% i 99% przysługującymi na
podstawie odrębnie zawartych umów
• dla uczestników przejazdów grupowych
• według taryfy RAZEM – w ofercie „Ty i raz,
dwa, trzy”,
• wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty
Wielkopolskiej oraz REGIOkart.

Odcinkowych

• wg taryfy normalnej
• z ulgą handlową 50%
• z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%),
• z ulgami 80% i 99% przysługującymi na
podstawie odrębnie zawartych umów
• wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty
Wielkopolskiej oraz REGIOkart.

Ponadto w naszych pociągach honorowane są następujące oferty
spółki POLREGIO:
REGIOkarnet wydawany na przejazdy wszystkimi pociągami
REGIO;

Karta REGIO i REGIOSenior wydawane na przejazdy
pociągami REGIO;
Bilet Turystyczny wydawany na przejazdy pociągami REGIO;
bilet wg oferty „Ty i raz, dwa, trzy” przy przejazdach
na odcinkach łączonych i wspólnych obsługiwanych
wspólnie pociągami obu przewoźników, tj. spółek POLREGIO
oraz Koleje Wielkopolskie;
bilet BUS-TRAMWAJ-KOLEJ – Jeden Bilet;
bilet jednorazowy na przewóz roweru, psa i rzeczy ważny
w pociągach uruchamianych przez PR.

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie
pociągach nie honoruje biletów spółki POLREGIO wydanych za
pośrednictwem mobilnych automatów biletowych.

Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. w uruchamianych przez siebie
pociągach nie honoruje następujących biletów wydanych z ofert
spółki POLREGIO:
mini REGIOkarnet;
mini bilet turystyczny;
bilet sieciowy;
bilet z oferty Poznański Węzeł Kolejowy (PWK);
bilet międzynarodowy;
kolejowe świadczenia przewozowe.
bilet „Razem w Polskę Standard”
bilet „Razem w Polskę Komfort”

Honorowanie biletów ZTM Poznań w Kolejach
Wielkopolskich
W pociągach Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w obrębie
strefy kolejowej A (wszystkie stacje z nazwą Poznań oraz

Kiekrz) honorowane są bilety okresowe, sieciowe ze strefą A
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu zakodowane na
Poznańskiej Elektronicznej Karcie Aglomeracyjnej (PEKA),
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) lub doktoranckiej
(ELD).
W pociągach nie ma możliwości aktywowania biletu zakupionego
przez Internet, dlatego przed okazaniem biletu w pociągu,
muszą one zostać aktywowane za pomocą interaktywnego terminala
na kartę PEKA, w jednym z pojazdów ZTM lub Punkcie Obsługi
Klienta.

Honorowanie biletów Kolei Dolnośląskich w
Kolejach Wielkopolskich
na odcinku
Krotoszyn – Milicz
Pociągami Kolei Wielkopolskich można podróżować na podstawie
biletów:

Jednorazowych

• według taryfy normalnej,
• z ulgą handlową 50% dla osób, którym
pracodawca wykupił ulgową usługę transportową,
• z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%, 95%, 100%),
• z ulgami 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla
osób uprawnionych do ulgowej usługi
transportowej, przysługującymi na podstawie
odrębnie zawartych umów
• według oferty „Razem z KD”
• według oferty „Senior 60+”
• wg taryfy RAZEM – dla posiadaczy Karty
Wielkopolskiej oraz REGIOkart.
• dla osób uprawnionych do nabycia biletów z
cenami zryczałtowanymi,
• wg oferty dla podróżnych z Międzynarodową
Kartą Zniżek FIP oraz biletem FIP wystawionym
na przejazd pociągami przewoźnika KD,
• wg taryfy normalnej
• z ulgą handlową 50% dla osób, którym
pracodawca wykupił ulgową usługę transportową,
• z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%,

Odcinkowych

78%, 93%),
• z ulgami 80% oraz z opłatą zryczałtowaną dla
osób uprawnionych do ulgowej usługi
transportowej, przysługującymi na podstawie
odrębnie zawartych umów

Ponadto w naszych pociągach honorowane są następujące oferty
spółki Koleje Dolnośląskie:
Weekend z KD;
Bilet miesięczny sieciowy imienny wg taryfy normalnej, z
ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%), z
ulgą handlową 50% dla osób, którym pracodawca wykupił
ulgową usługę transportową, dla osób uprawnionych do
nabycia biletów z cenami zryczałtowanymi;

Bilet roczny sieciowy imienny dla osób uprawnionych do
nabycia biletów z cenami zryczałtowanymi;
jednorazowy bilet na przewóz roweru, psa oraz bilet na
przewóz bagażu ręcznego ważny w pociągach uruchamianych
przez KD;
bilet miesięczny sieciowy na przewóz roweru.

Honorowanie biletów Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej w Kolejach Wielkopolskich
W związku z uruchomieniem od 13 grudnia 2020 r. przez „Koleje
Wielkopolskie” sp. z o.o. (dalej: KW) połączenia w relacji
Poznań Gł. – Łódź Fabryczna – Poznań Gł. przez Ostrów Wlkp.
przy jednoczesnym połączeniu uruchamianym przez „Łódzką Kolej
Aglomeracyjną” sp. z o.o. (dalej: ŁKA) połączenia w relacji
Łódź Fabryczna – Ostrów Wlkp. – Łódź Fabryczna, w pociągach KW
będą honorowane bnastępujące rodzaje biletów:
od stacji stycznej (Ostrów Wlkp.) do stacji
obsługiwanych przez KW wystawione wg podstawowej Taryfy
przewozowej (ŁKA-TP), zakupionych w kasach biletowych, z
terminali mobilnych ŁKA na przejazdy pociągami kategorii
ŁKA:
jednorazowe, wg taryfy normalnej i z ulgami
ustawowymi,
okresowe, wg taryfy normalnej i z ulgami
ustawowymi,
bezpłatne
kupony
(jednorazowe
lub
miesięczne) na przewóz rowerów,
bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego,
wózka dziecięcego pod opieką podróżnego –
wydanych łącznie z biletem na przejazd;
na odcinku Ostrów Wlkp. – Łódź Fabryczna tzw.
„wspólnym”- bilety zakupione w kasach biletowych, z
terminali mobilnych, w stacjonarnych i mobilnych
automatach biletowych, za pośrednictwem internetowych i
mobilnych kanałów dystrybucji na przejazdy pociągami

kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. oraz
biletu WBA zakodowanego na MIGAWCE.

