Warunki taryfowe oferty „Dzień bez samochodu za 1 zł”
Oferta „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU ZA 1 ZŁ” skierowana jest do posiadaczy dowodów rejestracyjnych
własnych samochodów. W dniu 22 września 2019 roku zachęcamy wszystkich zmotoryzowanych
mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego oraz pomorskiego do skorzystania z pociągów Arriva
RP. Tego dnia, w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, przejazd
pomiędzy stacjami w dowolnej relacji będzie możliwy na podstawie biletu za 1 zł.
1. Uprawnieni
Bilet może nabyć każda osoba posiadająca ważny dowód rejestracyjny na zarejestrowany pojazd
mechaniczny (samochód, motor, skuter itp.) oraz dowód osobisty potwierdzający tożsamość.
2. Zakres ważności
1. Bilet wydaje się na przejazd pomiędzy dowolnymi stacjami na sieci kolejowej Arriva RP.
2. Bilety wydaje się tylko i wyłącznie w dniu 22.09.2019 roku.
3. Nie prowadzi się sprzedaży biletów w przedsprzedaży.
4. Bilet uprawnia do przejazdu we wskazanym na nim terminie ważności i relacji. Oferta nie obowiązuje w
pociągach innych przewoźników.
5. Bilet jednorazowy ważny jest 6 godzin od chwili zakupu lub od godziny wskazanej przez nabywcę.
6. Bilet wydaje się na relację TAM (w jedną stronę).
3. Warunki stosowania
1. Po okazaniu wskazanych w pkt 1 dokumentów, bilet w ofercie specjalnej można nabyć wyłącznie
bezpośrednio w pociągu u drużyny konduktorskiej (konduktor lub kierownik pociągu) lub w kasie biletowej
Arriva RP na stacji Bydgoszcz Główna, Grudziądz oraz Świekatowo.
2. W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieją 2 osoby (jako współwłaściciele), obie są uprawnione
do zakupu biletu w ofercie „Dzień bez samochodu za 1 zł”.
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4. Bilet nie jest dostępny w kasach biletowych innych przewoźników, w automatach biletowych Arriva RP oraz
Avista, w mobilnych kanałach sprzedaży (moBILET, SkyCash, e-podróżnik, KOLEO, www.arriva.pl).
5. Przy wystawieniu biletu nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.
6. Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później
podróżny bilet ten okazał.
7. Bilet zniszczony uznaje się za nieważny i nie zwraca się zapłaconej należności.
8. Za zagubione, zniszczone lub skradzione bilety nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje się
duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
9. Posiadacz biletu zobowiązany jest okazać i wręczyć bilet wraz z dowodem rejestracyjnym oraz dowodem

osobistym, osobom upoważnionym przez Spółkę Arriva RP do kontroli biletów.
4. Opłaty
1. Cena biletu w ofercie specjalnej jest zryczałtowana i wynosi 1 zł.
2. Od biletu wydawanego z opłatą zryczałtowaną ulg ustawowych i handlowych nie stosuje się.
5. Zmiany umowy przewozu
1.

Na przejazd poza relację ograniczoną ofertą należy nabyć nowy bilet, zgodnie z indywidualnymi
uprawnieniami, na zasadach określanych w Taryfie przewozowej i Regulaminie przewozu Arriva RP.
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z § 19 Regulaminu przewozu Arriva RP.
3.

Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu odjazdu i stacji przeznaczenia odbywa się zgodnie z § 17
Regulaminu przewozu Arriva RP.

4.

Zakupienie biletu jest równoznaczne z zapoznaniem się podróżnego z treścią niniejszych warunków
taryfowych i ich akceptacją.

5.

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

