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Warunki i zasady korzystania
z oferty bezpłatnego przewozu roweru w pociągach uruchamianych przez
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
obowiązującej w dniach 03 – 05 czerwca 2022 roku
z okazji Światowego Dnia Roweru

1. Uprawnieni
Z oferty bezpłatnego przewozu roweru pociągami Kolei Wielkopolskich może skorzystać
podróżny, który posiada ważny bilet na przejazd i w czasie obowiązywania oferty specjalnej
zamierza zabrać ze sobą rower i przewieźć go nieodpłatnie w pociągu uruchamianym przez
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. (dalej „KW”).
2. Zakres ważności
1. Oferta specjalna obowiązuje przy przejazdach osób z rowerem w dniach
od 03 do 05 czerwca 2022 r.
2. Przewóz roweru w ramach oferty specjalnej musi się rozpocząć i zakończyć
w czasie obwiązywania oferty.
3. Warunki stosowania
1. Rower powinien być przewożony w części przystosowanej do przewozu rowerów
lub w wyznaczonym miejscu w pociągu, dla podróżnych z większym bagażem
ręcznym, jeżeli umożliwia to skład pociągu.
2. W przypadku braku dostępności miejsc w części przystosowanej do przewozu rowerów
podróżny, po uprzednim uzyskaniu zgody personelu pokładowego, może ulokować
pojazd w miejscu wyznaczonym przez obsługę pod warunkiem jednak,
że nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru
i swobodne jego ustawienie w pociągu (np. duża frekwencja podróżnych). Obsługa
pociągu sprawując nadzór nad liczbą przewożonych rowerów ma prawo odmówić
przewozu roweru, jeżeli taki przewóz zagraża bezpieczeństwu i porządkowi
w transporcie.
3. W przypadku zaistniałej okoliczności uniemożliwiającej odbycie podróży, ze względów
wymienionych w pkt. 2 podróżnemu, który zakupił bilet na przejazd / przewóz przed
rozpoczęciem podróży, przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu na przejazd w jego
pełnej wysokości, zgodnie z zasadami Regulaminu Kolejowych Przewozów
Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
4. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przewożonym rowerem
i ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone innym podróżnym
lub przewoźnikowi. Przewożony pojazd nie może zagrażać bezpieczeństwu
i porządkowi w transporcie, a także utrudniać przejazdu innym podróżnym.
Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewożeniem roweru ponosi
podróżny.
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4. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach, zastosowanie mają przepisy zawarte
w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz Taryfy przewozowej (KW - TP).

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
61-897 Poznań
tel. +48 61 27 92 700
fax. +48 61 27 92 709
infolinia: 19757

e-mail: biuro@kolejewielkopolskie.com.pl
www: www.kolejewielkopolskie.com.pl

Strona 2 z 2

NIP: 778 146 97 34
REGON: 301362581
KRS: 0000349125
BDO: 000034479

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 27.738.500,00 zł.

