Warunki taryfowe oferty „Karnet 8 przejazdowy”
Oferta „Karnet 8 przejazdowy” jest pakietem biletów jednorazowych. Oferta dedykowana jest dla osób
chcących komfortowo i za konkurencyjną cenę podróżować pociągami Arriva RP przez okres jednego
miesiąca w wybrane przez siebie dni. Po wykorzystaniu 8 przejazdów w ramach całego karnetu,
podróżnemu przysługuje zakup biletu za 1 zł na relację podaną w karnecie.
1. Uprawnieni
Karnet może nabyć każda osoba:
1. nie korzystająca z innych ulg i ofert (z wyjątkiem ulg ustawowych),
2. uprawniona do korzystania z ulg ustawowych 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% oraz 100%.
2. Zakres ważności
1. Ofertę stosuje się do wszystkich stacji i przystanków osobowych zgodnie ze schematem połączeń
przewoźnika.
2. Karnet wydaje się od dnia 01.02.2017 roku.
3. Karnet uprawnia do 8-krotnego przejazdu na wybranej trasie w dowolnym kierunku.
4. Karnet uprawnia do przejazdu we wskazanym na nim terminie ważności i relacji (w obu kierunkach). Oferta
nie obowiązuje w pociągach innych przewoźników.
5. Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu lub daty wskazanej przez nabywcę.
6. Po wykorzystaniu 8 przejazdów na karnecie, podróżnemu przysługuje zakup biletu na dodatkowy przejazd
w zryczałtowanej cenie 1 zł w ramach biletu jednorazowego.
7. Karnet ważny jest na okaziciela (bilet nie jest imienny). W trakcie przejazdu, z karnetu może korzystać
wyłącznie jedna osoba.
8. Bilet jednorazowy za 1 zł wystawiany jest na relację tożsamą z relacją podróży na karnecie (w wybranym
przez podróżnego kierunku).
9. Bilet jednorazowy za 1 zł ważny jest 6 godzin od chwili zakupu lub od godziny wskazanej przez nabywcę.
10. Bilet jednorazowy za 1 zł należy zakupić w ciągu 30 dni ważności karnetu.
3. Warunki stosowania
1. Karnet oraz bilet za 1 zł można nabyć:


w kasach biletowych Arriva RP (Grudziądz, Świekatowo, Bydgoszcz Główna),



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. Karnet oraz bilet za 1 zł nie są dostępne w kanałach sprzedaży: moBILET, Skycash, w automatach
biletowych Arriva RP, automatach biletowych Avista, w kasach spółki Przewozy Regionalne, poprzez
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internetowy system sprzedaży dostępny na stronie www.arriva.pl, na portalu KOLEO oraz e-podróżnik.
3. Oferta „Karnet 8 przejazdowy” nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.
4. Osoba odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego karnetu lub biletu jednorazowego za 1 zł
zobowiązana jest posiadać w pociągu ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej
ulgi.
5. Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później
podróżny bilet ten okazał.
6. Bilet zniszczony uznaje się za nieważny i nie zwraca się zapłaconej należności.
7. Karnet należy zalegalizować przed każdą podróżą w ramach 8 przejazdów. Legalizacja karnetu odbywa się
w kasach biletowych Arriva RP lub bezpośrednio w pociągu u konduktora lub kierownika pociągu.
W przypadku legalizacji karnetu w pociągu, należy to zrobić niezwłocznie po wejściu do pociągu. Legalizacja
karnetu polega na wpisaniu przez osobę upoważnioną daty oraz numeru pociągu, a także na potwierdzeniu
przejazdu pieczątką lub znakownikiem.
8. Podróżny bez zalegalizowanego przejazdu na karnecie, w trakcie kontroli biletów, traktowany jest jako
osoba bez ważnego biletu na przejazd.
9. Foliowanie karnetu jest zabronione.
5. Opłaty
1.

Na przejazd w ofercie obowiązują ceny z cennika taryfy „kujawsko – pomorskiej”.
6. 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

częściowo

lub

całkowicie

niewykorzystany

bilet

odbywa

się

zgodnie

z § 21 Regulaminu przewozu Arriva RP.
3.

Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu odjazdu i stacji przeznaczenia nie jest dozwolona.

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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