Warunki taryfowe oferty „Rower za 1 zł”
Oferta „Rower za 1 zł” dedykowana jest dla osób chcących komfortowo i za konkurencyjną cenę
podróżować pociągami Arriva RP wraz z rowerami. To rozbudowana oferta „Rowerowe weekendy z Arriva”
z myślą o Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu. W czasie jego trwania w dniach 16-22
września 2019 roku bilet na przewóz roweru można nabyć w promocyjnej cenie 1 zł.
1. Uprawnieni
1. Bilet w ofercie specjalnej „Rower za 1 zł” może nabyć każda osoba.
2. Zakres ważności
1. Ofertę stosuje się do wszystkich stacji i przystanków osobowych zgodnie ze schematem połączeń
przewoźnika w ruchu regionalnym.
2. Ofertę stosuje się od dnia 16 września 2019 godz. 00:01 do 22 września 2019 godz. 23:59.
3. Bilety w ofercie wydaje się na przewóz roweru w pociągach Arriva RP.
4. Bilet jest wydawany i ważny łącznie z biletem na przejazd dla osoby przewożącej rower.
5. Biletów w ofercie nie wydaje się na odcinki obsługiwane planowo przez Kolejową Komunikację Zastępczą,
ze względu na prowadzone prace torowe.
6. Bilet w ofercie wydawany jest na przewóz w jedną stronę. Nie wydaje się biletów na przewóz „Tam/Powrót”.
7. Bilet uprawnia do jednorazowego przewozu roweru wyłącznie w relacji na nim wskazanej (relacja wskazana
na przewóz nie może być dłuższa niż relacja na bilecie na przejazd).
8. Bilet ważny jest 6 godzin od chwili zakupu lub od godziny wskazanej przez nabywcę.
3. Warunki stosowania
1. Bilety w ofercie można nabyć:
•

na

pokładach

pociągów

Arriva

RP

(w

odstępstwie

od

Regulaminu

przewozu

Arriva

RP,

w przypadku odprawy podróżnych ze stacji z czynnymi kasami biletowymi nie pobiera się opłaty za
wydanie biletu w pociągu).
2. Od podróżnych nieposiadających biletu na przejazd, a zgłaszających chęć zakupu biletu w ofercie „Rower
za 1 zł” nie pobiera się opłaty za wydanie biletu w pociągu.
3. Bilety w ofercie nie są dostępne w kanałach sprzedaży: kasy biletowe Arriva RP (Bydgoszcz Główna,
Grudziądz, Świekatowo), moBILET, Skycash, w automatach biletowych Arriva RP, automatach biletowych
Avista, w kasach spółki Przewozy Regionalne, poprzez internetowy system sprzedaży dostępny na stronie
www.arriva.pl, na portalu KOLEO oraz e-podróżnik.
4. Oferta „Rower za 1 zł” nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.
5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do niewystawienia lub ograniczenia ilości wydania biletu z oferty,
w przypadku:

1

- znacznego zapełnienia pociągu,
- zdarzeń losowych,
- zapełnienia miejsc przeznaczonych do przewozu bagażu,
- uruchomienia Kolejowej Komunikacji Zastępczej.
6. W pociągach uruchamianych przez Arriva RP rower można przewieźć:
- w przedziale przystosowanym do przewozu roweru,
- w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie
pociągu,
- w przedziale lub wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym.
7. Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później
podróżny bilet ten okazał.
8. Bilet zniszczony uznaje się za nieważny i nie zwraca się zapłaconej należności.
4. Opłaty
1.

Bilety w ofercie wydaje się w cenie zryczałtowanej wynoszącej 1 zł.

2.

Od ceny biletu w ofercie, wydawanego z opłatą zryczałtowaną nie stosuje się ulg ustawowych i handlowych.
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.

2.

Zwrot

należności

za
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lub
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niewykorzystany

bilet

odbywa

się

zgodnie

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.
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