Warunki taryfowe oferty Arriva + Toruński Rower Miejski
Oferta Kolej + Rower kierowana jest do klientów Toruńskiego Roweru Miejskiego, którzy chcą szybko,
wygodnie i komfortowo podróżować pociągami Arriva RP oraz do wszystkich klientów Arriva RP, którzy
chcą w promocyjnej cenie skorzystać z roweru miejskiego.

1.Uprawnieni
Z oferty może skorzystać:
1. Każda osoba, która skorzystała z roweru w ramach Toruńskiego Roweru Miejskiego i zakończyła
jego użytkowanie na stacjach znajdujących się w pobliżu stacji kolejowych Toruń Główny, Toruń
Miasto, Toruń Wschodni (dalej TRM) lub/i
2. Zakupiła bilet jednorazowy na połączenia Arriva RP poprzez stronę www.arriva.pl

2.Zakres ważności
1. Oferta obowiązuje od dnia 01.04.2017 roku
2. Oferta obejmuje bilety jednorazowe na przejazd pociągami Arriva RP zakupione tylko przez
stronę www.arriva.pl

3. Warunki stosowania
Promocyjne przejazdy pociągami Arriva
1. Osoba, która zakończyła korzystanie z roweru w ramach TRM i oddała go na stacjach roweru
miejskiego znajdującej się w pobliżu któregoś z dworców kolejowych: Toruń Główny, Toruń
Miasto, Toruń Wschodni:
uprawniona jest do 5% ulgi na przejazd pociągiem Arriva na podstawie biletu
jednorazowego zakupionego przez stronę www.arriva.pl
2. Korzystanie z promocji:
•


•

Po odstawieniu roweru miejskiego na stacji znajdującej się w pobliżu Toruń Główny, Toruń
Miasto, Toruń Wschodni, na telefon użytkownika zarejestrowanego w systemie TRM wysłany
zostanie w formie SMS kod rabatowy.
Aby uzyskać zniżkę otrzymany kod rabatowy należy wpisać w wyznaczone do tego pole,
podczas zakupu biletu na przejazd na stronie www.arriva.pl.
Kod rabatowy jest jednorazowy oraz ważny bezterminowo. Kody rabatowe nie sumują się.

Promocyjne korzystanie z Toruńskiego Roweru Miejskiego
1. Osoba, która odbyła podróż pociągiem Arriva RP na podstawie biletu jednorazowego
zakupionego przez stronę www.arriva.pl uprawniona jest do:

przedłużenia o 20% płatnego czasu użytkowania roweru w ramach TRM ze stacji
znajdujących się w pobliżu dworców kolejowych Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń
Wschodni
2. Korzystanie z promocji:
•
•
•

Po zakupie biletu jednorazowego na przejazd pociągiem przez stronę www.arriva.pl, zostanie
wygenerowany specjalny kod rabatowy
Kod rabatowy należy wprowadzić w odpowiednie pole przy wypożyczaniu roweru w systemie
TRM celem jego aktywacji
Kod rabatowy jest jednorazowy oraz ważny bezterminowo. Kody rabatowe nie sumują się.
4. Zmiany umowy przewozu

1. Przejazd pociągiem odbywa się na zasadach określonych w Taryfie przewozowej Arriva RP i
Regulaminie przewozu Arriva RP.
2. Użytkowanie roweru w ramach Toruńskiego Roweru Miejskiego odbywa się na zasadach
określonych w Regulaminie Toruńskiego Roweru Miejskiego.
5. Zmiany warunków taryfowych
1.

Arriva RP Sp. z o.o. zachowuje prawo do całkowitej likwidacji tej oferty przewozowej bez
podania przyczyny.

2. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się podróżnego z treścią niniejszych
warunków taryfowych i ich akceptacją.

