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Od dnia 16.12.2013r. do odwołania na odcinku Świdnica Miasto – Wrocław Główny przez Kąty
Wrocławskie wprowadza się następujące oferty promocyjne:
BILET PROMOCYJNY W RELACJI ŚWIDNICA MIASTO - WROCŁAW GŁÓWNY w cenie 5,00 zł.
BILET PROMOCYJNY tam i z powrotem (T/P) RELACJI ŚWIDNICA MIASTO – WROCŁAW
GŁÓWNY w cenie 8,00 zł.
BILET MIESIĘCZNY tam i z powrotem (T/P) W CENIE 180,00 ZŁ w relacji ŚWIDNICA MIASTO –
WROCŁAW GŁÓWNY.
Przewóz roweru lub bagażu w relacji objętej promocją w cenie 1,00 zł.
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Szczególne warunki oferty.

Osoby uprawnione. Z oferty mogą korzystać:
a) Na podstawie biletu normalnego – każda osoba,
b) Na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%
2. Bilety wymienione w ust. I pkt. 1-3 posiadają nadruk „PROMOCJA ŚWIDNICKA”
3. Bilety promocyjne wymienione w ust. I pkt 1-2
a) można nabyć jedynie u obsługi pociągu KD,
b) nie są sprzedawane od stacji pośrednich,
c) nie upoważniają do przejazdów inną - niż wskazana na bilecie - drogą,
d) zagubione lub zniszczone nie podlegają zwrotowi należności i nie są wydawane duplikaty ani
żadne poświadczenia.
4.
Bilety promocyjne wymienione w ust. I pkt 3-4
a) można nabyć w kasie biletowej KD lub u obsługi pociągu KD,
b) nie są sprzedawane od stacji pośrednich,
c) nie upoważniają do przejazdów inną - niż wskazana na bilecie - drogą,
d) zagubione lub zniszczone nie podlegają zwrotowi należności i nie są wydawane duplikaty ani
żadne poświadczenia.
5. Bezwzględnym warunkiem nabycia biletu promocyjnego jest rozpoczynanie podróży na stacji
Świdnica Miasto.
6. Oferty nie łączy się z żadnymi innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.
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Warunki stosowania:
Przewóz roweru lub bagażu na odcinku objętego promocją w cenie 1,00 zł. Warunkiem nabycia
biletu na przewóz wg oferty promocyjnej jest nabycie lub okazanie biletu na przejazd. Na
przejazd w dwie strony należy nabyć dwa bilety na przewóz.
2. BILET PROMOCYJNY W RELACJI ŚWIDNICA MIASTO - WROCŁAW GŁÓWNY w cenie 5,00 zł.
a) bilet jest ważny 6 godzin od daty i godziny zakupu.
3. BILET PROMOCYJNY T/P RELACJI ŚWIDNICA MIASTO - WROCŁAW GŁÓWNY w cenie 8,00 zł.
a) przejazd tam musi nastąpić w dniu zakupu biletu,
b) przejazd z powrotem może nastąpić w terminie do 6 dni od daty wyjazdu.
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Koleje Dolnośląskie S.A | ul. Wojska Polskiego 1/5, 59-220 Legnica | telefon +48 76 850 65 11 fax. +48 76 855 33 02 |
www.kolejedolnoslaskie.eu
NIP 691-240-25-76 | REGON 020674645 |KRS 0000298575 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50 589 000 zł (pięćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w całości wpłacony
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4. BILET MIESIĘCZNY T/P W CENIE 180,00 ZŁ
w relacji ŚWIDNICA MIASTO – WROCŁAW
GŁÓWNY.
5. Oferty wskazane w ust I w punkcie od 1 do 3:
a) ważne są tylko w pociągach Kolei Dolnośląskich,
b) łączy się wyłącznie z ulgami ustawowymi - warunkiem nabycia biletu promocyjnego z ulga
ustawową jest okazanie właściwego dokumentu uprawniającego do ulgi – na zasadach
określonych w Taryfie przewozowej osób, zwierząt i rzeczy Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD),
c) podróżnemu z biletem miesięcznym ulgowym w razie braku dokumentu uprawniającego do
zniżki należy wydać jednorazowy bilet promocyjny na przejazd w jedną stronę.
d) biletów promocyjnych nie wystawia się z opcją DALEJ, jak również nie dokonuje się dopłat na
przejazd poza stację przeznaczenia lub inną drogą przejazdu.
e) zwrotu należności za całkowicie niewykorzystane (odpowiednio poświadczone) bilety
dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei
Dolnośląskich S.A. (RP-KD),
f) zwrotu należności za częściowo niewykorzystane (odpowiednio poświadczone) bilety dokonuje
się w drodze reklamacji udzielając zwrotu różnicy należności pomiędzy ceną posiadanego
biletu a należnością przypadającą za faktyczny przejazd, obliczoną z zastosowaniem opłat
normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie Przewozowej (TP-KD), na zasadach
określonych w Regulaminie Przewozu (RP-KD).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się odpowiednie zapisy
Regulaminu Przewozu (RP-KD) i Taryfy Przewozowej (TP-KD).
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