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Regulamin oferty 

BEZPIECZNI Z KD 
 

(obowiązuje od 20.04.2020 r. do 10.05.2020 r.) 

 

§ 1 

Podstawowe informacje 
 

1. W ofercie są dostępne wyłącznie bilety miesięczne sieciowe imienne, uprawniające  

do nieograniczonej liczby przejazdów na terenie Polski pociągami i autobusami 

uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie (z wyłączeniem połączenia „Pociąg do Kultury” oraz 

pociągów specjalnych „KD Specjal”) według obowiązującego rozkładu jazdy. 
 

2. Bilety w ofercie wydaje się na okres jednego miesiąca (np. od 27 kwietnia do 26 maja,  

od 1 maja do 31 maja). 
 

3. Do skorzystania z oferty są uprawnieni: 

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba, 

2) na podstawie biletu z ulgą ustawową – osoba ustawowo uprawniona do przejazdów 

ulgowych na podstawie biletów miesięcznych imiennych. 

 

 

§ 2 

Opłaty 
 

1. Cena biletu miesięcznego sieciowego imiennego jest zryczałtowana i wynosi: 

Cena biletu  
(złotych brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%) 

bez uprawnień 
do ulgi ustaw. 

z ulgą ustawową  

33% 37% 49% 51% 93% 

249,00 166,83 156,87 126,99 122,01 17,43 
 

2. Od opłat wskazanych w ust. 1 nie udziela się dalszych ulg i zniżek. 

 

 

§ 3 

Sprzedaż biletów 
 

1. Sprzedaż biletów jest prowadzona w kasach biletowych KD. 
 

2. Przedsprzedaż biletów wynosi 3 dni. 

 

 

§ 4 

Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu 
 

1. Zwrot biletu nie jest możliwy. 
 

2. Wymiana biletu jest możliwa w kasach biletowych KD przed rozpoczęciem terminu jego 

ważności, wyłącznie na bilet według oferty „Bezpieczni z KD” o innym terminie ważności. 
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3. W przypadku zgłoszenia się podróżnego bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi nie 

dokonuje się żadnych dopłat do okazanego biletu według oferty. Podróżny jest zobowiązany 

nabyć bilet jednorazowy normalny zgodnie rzeczywistą relacją przejazdu. Na wydanym bilecie 

umieszcza się stosowną adnotację. 
 

4. Przejście do pojazdu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 

 

 

§ 5 

Pozostałe postanowienia 
 

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

2. Koleje Dolnośląskie zastrzegają możliwość ograniczenia oferty lub jej odwołania. Informacja  

o ograniczeniu lub odwołaniu oferty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.kolejedolnoslaskie.eu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: 

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

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

http://www.kolejedolnoslaskie.eu/

