
Regulamin 

„Promocji Świdnickiej” 

(obowiązuje od 15.03.2016 r.) 

 

I. Podstawowe informacje 

1. Do odwołania w pociągach Kolei Dolnośląskich S.A. (KD) w relacjach  

a) Świdnica Miasto - Wrocław Główny przez Kąty Wrocławskie, 

b) Świdnica Miasto - Wrocław Główny - Świdnica Miasto („tam i z powrotem”)  

przez Kąty Wrocławskie, 

wprowadza się ofertę „Promocja Świdnicka”. 

2. W ofercie wystawia się bilety: 

a) jednorazowy na przejazd w relacji Świdnica Miasto - Wrocław Główny („tam”)  

w cenie 8,00 zł,  

ważny w pociągu, w którym został nabyty, 

a także, w przypadku konieczności przesiadania się, wynikającego z rozkładu jazdy 

pociągów – w najbliższym pociągu KD jadącym w kierunku stacji Wrocław Główny, 

b) jednorazowy na przejazd w relacji Świdnica Miasto - Wrocław Główny - Świdnica 

Miasto („tam i z powrotem”) w cenie 15,00 zł,  

- na przejazd „tam” ważny w pociągu, w którym został nabyty, 

a także, w przypadku konieczności przesiadania się, wynikającego z rozkładu jazdy 

pociągów – w najbliższym pociągu KD jadącym w kierunku stacji Wrocław Główny, 

- na przejazd „z powrotem” ważny do godziny 24.00 w dniu nabycia, 

c) miesięczny na przejazd w relacji Świdnica Miasto - Wrocław Główny - Świdnica 

Miasto („tam i z powrotem”) w cenie 180,00 zł, 

d) na przewóz bagażu w cenie 1,00 zł, 

wystawiany do biletu lub łącznie z biletem w ofercie „Promocja Świdnicka”,  

na przewóz bagażu w relacji „tam i z powrotem” należy nabyć dwa oddzielne bilety 

ze wskazaniem relacji przewozu. 

3. Z oferty mogą korzystać: 

a) na podstawie biletu normalnego – każda osoba, 

b) na podstawie biletu ulgowego jednorazowego – osoba uprawniona do korzystania  

z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%, 

c) na podstawie biletu ulgowego miesięcznego – osoba uprawniona do korzystania  

z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%. 

4. Bilety nie są sprzedawane od stacji pośrednich. Bezwzględnym warunkiem 

nabycia biletu w ofercie jest rozpoczynanie podróży na stacji Świdnica Miasto. 

5. Przerwy w podróży nie są dozwolone – za wyjątkiem konieczności przesiadania 

się, wynikającego z rozkładu jazdy pociągów. 
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II. Sprzedaż biletów 

Bilety w ofercie można nabyć: 

a) we wszystkich kasach biletowych KD (wyłącznie bilety miesięczne i na przewóz 

roweru lub bagażu), 

b) w automatach biletowych prowadzących sprzedaż biletów KD (wyłącznie bilety 

miesięczne i na przewóz roweru lub bagażu), 

c) w pociągu u konduktora KD (wyłącznie bilety jednorazowe), 

d) za pośrednictwem systemu eKD (wyłącznie bilety miesięczne). 

 

III. Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu 

1. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wymiana/zwrot 

biletów następuje na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu (RP-KD)  

i Taryfie Przewozowej (TP-KD). 

2. Pasażer, który na podstawie biletu jednorazowego odbył przejazd tylko na części 

odcinka, na podstawie poświadczenia może uzyskać w drodze reklamacji ewentualny 

zwrot 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). 

3. W przypadku wykorzystania biletu jednorazowego na przejazd „tam i z powrotem” 

wyłącznie w relacji „tam”, pasażer może uzyskać w drodze reklamacji ewentualny 

zwrot różnicy należności pomiędzy ceną posiadanego biletu a ceną biletu na przejazd 

„tam”. 

4. Podróżnemu z biletem miesięcznym ulgowym w razie braku dokumentu 

uprawniającego do zniżki należy wydać jednorazowy bilet promocyjny na przejazd  

w jedną stronę. 

5. Przejazd do stacji położonej poza relacją wskazaną na bilecie lub przejazd inną drogą 

nie są możliwe. 

 

IV. Pozostałe postanowienia 

1. Oferty nie łączy się z żadnymi innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie 

postanowienia: 

a) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD), 

b) Taryfy przewozowa osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD). 
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