
Obowiązuje od 01 do 31 października 2017 r. 
 

OFERTA SPECJALNA „STUDENCIAK” 

1. Uprawnieni 

Bilet imienny z oferty może nabyć student 1 semestru 1 roku studiów 1 stopnia 

(licencjackich/inżynierskich) lub jednolitych magisterskich niezależnie od wieku  

i trybu studiów, np. dzienne, zaoczne, wieczorowe.  

2. Zakres i obszar wa żności 

1) Do przejazdu na podstawie biletu z oferty „STUDENCIAK” uprawniona jest tylko 

osoba, której dane (imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości) zostały 

określone podczas zakupu biletu. 

2) Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach KŚ w relacji 

wskazanej przez nabywcę (z wyłączeniem pociągów specjalnych oraz odcinka 

Chałupki – Bohumin), w terminie jego ważności. 

3) Oferta „STUDENCIAK” obowiązuje od 01 do 31 października 2017 r. i bilet z tej 

oferty można nabyć wyłącznie w tym okresie z terminem ważności jednego 

miesiąca od daty zakupu, np. bilet zakupiony 05 października będzie ważny  

do 04 listopada.  

4) Podróżny ma możliwość tylko jednokrotnego zakupu biletu z oferty 

„STUDENCIAK”. 

3. Warunki stosowania 

1) Bilet z oferty można nabyć wyłącznie za pomocą aplikacji mobilnej SkyCash. 

2) Osoba odbywająca przejazd na podstawie oferty „STUDENCIAK” zobowiązana 

jest okazać w pociągu bilet elektroniczny na urządzeniu mobilnym oraz jeden  

z niżej wymienionych dokumentów: 

• zaświadczenie wg wzoru określonego przez KŚ, wydane przez szkołę 

wyższą poświadczające rozpoczęcie 1 semestru 1 roku studiów 1 stopnia 

(licencjackich/inżynierskich) lub jednolitych magisterskich wraz z dowodem 

osobistym, a w przypadku obcokrajowców paszportem, którego numer został 

wskazany przy zakupie biletu, 

• ważną legitymację studencką wydaną nie wcześniej niż w lipcu 2017 r., 

potwierdzającą rozpoczęcie 1 semestru 1 roku studiów 1 stopnia 

(licencjackich/inżynierskich) lub jednolitych magisterskich. 
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3) Oferty „STUDENCIAK” nie łączy się z innymi ofertami i z ulgami ustawowymi. 

4. Opłaty 

Cena biletu z oferty „STUDENCIAK” jest opłatą zryczałtowaną i wynosi brutto 1,00 zł 

(netto 0,93 zł, PTU 0,07 zł). 

5. Zmiana umowy przewozu/zwrot nale żności za bilet 

1) Nie dokonuje się zwrotu należności, wymiany biletu oraz zmiany umowy 

przewozu z oferty „STUDENCIAK”.  

2) Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się 

odpowiednio postanowienia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez 

Koleje Śląskie (RPO-KŚ), Taryfy przewozowej (TP-KŚ) oraz Regulaminu usługi Bilet 

elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash-KŚ). 


