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Regulamin oferty 

KD+Czechy 
 

(obowiązuje od 25.10.2021 r.) 

 

§ 1 

Podstawowe informacje 
 

1. Bilet może nabyć każda osoba. 
 

2. Bilet jest biletem na okaziciela. Na jednym blankiecie można odprawić tylko jedną osobę. 
 

3. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w terminie jego ważności, tj. do godziny 

24:00 dnia wskazanego na bilecie. 
 

4. Bilet obowiązuje: 

1) w pociągach Kolei Dolnośląskich S.A. na odcinkach Lubawka – Lubawka (Gr), Mieroszów – 

Mieroszów(Gr) – (połączenie sezonowe), Międzylesie – Lichkov(Gr), Szklarska Poręba 

Jakuszyce – Jakuszyce(Gr), 

2) w pociągach przewoźnika České Dráhy a.s. (ČD) w klasie 2 na obszarze zawartym  

w załączniku nr 1 do regulaminu, 

3) w pociągach przewoźnika GW Train Regio a.s. (GWTR) w klasie 2 na obszarze zawartym  

w załączniku nr 2 do regulaminu, 

4) w pociągach przewoźnika LEO Express Tenders s.r.o., (LET) w klasie 2 na obszarze zawartym  

w załączniku nr 3 do regulaminu. 

 

§ 2 

Opłaty 
 

1. Opłata za bilet KD+Czechy jest opłatą zryczałtowaną i wynosi 19,00 zł brutto (zawiera podatek 

VAT 0%). 

 

§ 3 

Sprzedaż biletów 
 

1. Przedsprzedaż biletu KD+Czechy wynosi 3 dni. U obsługi w pociągu można zakupić bilet ważny 

wyłącznie w dniu nabycia. 
 

2. Bilety w ofercie można nabyć: 

1) we wszystkich Biurach Obsługi Klienta i kasach biletowych KD, 

2) we wszystkich kasach biletowych POLREGIO, 

3) w pociągach i autobusach KD, 

4) za pośrednictwem platformy KOLEO, 

5) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY. 
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§ 4 

Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu 
 

1. Zmiana umowy przewozu (wymiana) jest możliwa przed pierwszym dniem ważności biletu.  
 

2. Przejazd do stacji położonych poza obszarem obowiązywania oferty nie jest możliwy. 
 

3. Zwrot biletu jest możliwy przed pierwszym dniem ważności biletu – po potrąceniu odstępnego 

zgodnie z RP-KD. 

 

§ 5 

Pozostałe postanowienia 
 

1. Łącznie do okazanego biletu KD+Czechy podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru - 

wielokrotny bezrelacyjny. Bilet uprawnia do przewozu roweru na obszarze ważności biletu,  

do którego został wydany.  
 

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

3. Oferta nie dopuszcza przewozu psa i bagażu. 
 

4. Do biletów wystawionych według oferty nie stosuje się ulg ustawowych i dalszych ulg 

handlowych. 
 

5. Za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca uiszczonych 

należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.  
 

6. Na odcinkach wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 1 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia: 

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

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

które są dostępne na stronie internetowej www.kolejedolnoslaskie.pl oraz w punktach odprawy 

prowadzących sprzedaż biletów na pociągi KD, 

3) Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów na przejazd pociągami przewoźnika Koleje 

Dolnośląskie S.A. 

4) Szczególne warunki internetowej sprzedaży biletów przez System E-PODRÓŻNIK BILETY  

na przewóz osób, rzeczy i zwierząt pociągami i autobusami uruchamianymi przez Koleje 

Dolnośląskie S.A. 
 

7. Na odcinkach wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 2 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia przepisów przewoźnika ČD, które 

dostępne są na stronie internetowej www.cd.cz oraz w punktach odprawy przewoźnika ČD. 
 

8. Na odcinkach wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 3 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia przepisów przewoźnika GWTR, które 

dostępne są na stronie internetowej www.gwtr.cz oraz w punktach odprawy przewoźnika 

GWTR. 
 

9. Na odcinkach wskazanych w § 1 ust. 4 pkt 3 w sprawach nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia przepisów przewoźnika LET, które 

http://www.kolejedolnoslaskie.pl/
http://www.cd.cz/
http://www.gwtr.cz/
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dostępne są na stronie internetowej www.leoexpress.com oraz w punktach odprawy 

przewoźnika LET. 
 

10. Na przejazd pociągiem z obowiązkową rezerwacją miejsc (np. SC Pendolino) podróżny jest 

zobowiązany nabyć miejscówkę. KD nie prowadzi rezerwacji miejsc w pociągach ČD.  

 

11. Przejście do pociągu innego przewoźnika lub do klasy 1 nie jest dozwolone.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu KD+Czechy 

 

Obszar obowiązywania biletu KD+Czechy  

w pociągach przewoźnika České Dráhy a.s. 

 

Dostępne relacje 
Numer tabeli  

w rozkładzie jazdy 

Česká Třebová – Pardubice  10 

Moravany – Holice  16 

Hradec Králové – Choceň 20 

Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice - Solnice 21 

Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách 23 

Broumov – Týniště nad Orlicí, Václavice – Starkoč  26 

Opočno pod Orl. Horami - Dobruška 28 

Jaroměř – Stará Paka 30 

Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř 31 

Jaroměř – Trutnov hl. n. 32 

Josefův Důl - Smržovka 34 

Plavy - Tanvald 35 

Liberec - Tanvald – Harrachov – Jakuszyce Gr. 36 

Liberec – Jindřichovice pod Smrkem,  
Frýdland v Čechách - Černousy 

37 

Bílý Potok pod Smrkem – Raspenava 38 

Ostroměř - Stará Paka – Trutnov hl. n. 40 

Hradec Králové - Jičín - Turnov 41 

Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou 42 

Vrchlabí – Kunčice nad Labem 44 

Trutnov  - Svoboda nad Úpou  45 

Lomnice nad Popelkou – Stará Paka  46 

Teplice nad Metují – Trutnov hl. n. 47 

Libuň - Lomnice na Popelkou 64 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu KD+Czechy 

 

Obszar obowiązywania biletu KD+Czechy  

w pociągach przewoźnika GW Train Regio a.s. 

 

Dostępne relacje 
Numer tabeli  

w rozkładzie jazdy 

Mieroszów(Gr) – Meziměstí – Teplice nad Metují (połączenie 
sezonowe) 

26 

Lubawka(Gr) – Královec – Trutnov 43 

Trutnov – Svoboda nad Úpou 45 

Teplice nad Metují – Adršpach (połączenie sezonowe) 47 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu KD+Czechy 

 

Obszar obowiązywania biletu KD+Czechy  

w pociągach przewoźnika LEO Express Tenders s.r.o. 

 

Dostępne relacje 
Numer tabeli  

w rozkładzie jazdy 

Ústí nad Orlicí - Pardubice 10 

Lichkov Gr. – Letohrad - Ústí nad Orlicí , 
Lichkov – Dolní Lipka - Mlýnický Dvůr 

24 

Dolní Lipka – Hanušovice 25 

 

 


