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TABELA ZMIAN W ZAPISACH REGULAMINU INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY EKD 

Obowiązuje do 22.10.2015 r. Obowiązuje od 23.10.2015 r. 

§ 1 ust. 1 pkt c – „posiadania sprawnej 
drukarki, drukującej w formacie A4  
w orientacji pionowej z rozdzielczością 300 
dpi lub urządzenia elektronicznego 
wyposażonego w ekran o przekątnej min.  
3 cali, zdolnego do wyświetlania plików PDF 
(np. smartfon, tablet, notebook, laptop, 
czytnik e-książek)”. 
 

§ 1 ust. 1 pkt c – „posiadania sprawnej 
drukarki, drukującej w formacie A4  
w orientacji pionowej z rozdzielczością  
co najmniej 300 dpi lub urządzenia 
elektronicznego wyposażonego w ekran  
o przekątnej min. 3 cali, zdolnego  
do wyświetlania plików PDF (np. smartfon, 
tablet, notebook, laptop, czytnik e-książek)”. 

Brak zapisu  § 3 ust. 1 – „Z systemu eKD mogą korzystać 
zarówno Użytkownicy zalogowani, jak  
i nieposiadający konta w systemie”. 
 

Brak zapisu  § 3 ust. 2 – „Użytkownicy niezarejestrowani 
mogą zakupić w systemie bilety jednorazowe 
i wielokrotne, po każdorazowym 
zaakceptowaniu Regulaminu eKD  
i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu realizacji sprzedaży 
biletów”. 
 

§ 4 ust. 3 pkt 1 ppkt b – „według taryfy 
RAZEM normalnej”. 
 

Brak zapisu 

Brak zapisu § 7 ust. 2 – „Podróżny nieposiadający konta  
w systemie eKD, który całkowicie rezygnuje 
z podróży może dokonać zwrotu biletu 
jednorazowego jedynie na drodze pisemnej 
reklamacji wniesionej zgodnie z § 24-25  
RP-KD, na adres podany w ust.  
8 niniejszego paragrafu”. 
 

Brak zapisu § 8 ust. 3 – „Użytkownicy nieposiadający 
konta w systemie eKD mogą uzyskać fakturę 
VAT na pisemny wniosek skierowany  
na adres: Koleje Dolnośląskie S.A.,  
ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica. Do wniosku 
musi zostać załączony wydrukowany bilet, 
do którego ma zostać wystawiona faktura 
VAT”. 
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