Stan na 19 grudnia 2017 r.

OFERTA SPECJALNA „10 godzin po sieci”
1. Uprawnieni i zakres ważności
1) W ramach oferty „10 godzin po sieci” każda osoba może nabyć bilet sieciowy
bezimienny 10 godzinny:
a) na przejazd,
b) na przewóz roweru.
2) Bilet na przejazd ważny jest 10 godzin, licząc od określonej na nim godziny
zakupu lub wskazanej przez nabywcę i uprawnia do nieograniczonej liczby
przejazdów w pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy, za wyjątkiem
pociągów o charakterze komercyjnym, pociągów relacji Katowice – Zakopane –
Katowice oraz z wyłączeniem odcinka Chałupki - Bohumin. Bilet na przewóz
roweru ważny jest w terminie ważności biletu na przejazd.
2. Warunki stosowania
1) Bilety z oferty „10 godzin po sieci” można nabyć:



w kasach biletowych KŚ oraz w ajencyjnych punktach na mieście,
najwcześniej na 7 dni przed rozpoczęciem terminu ich ważności,
w pociągu u personelu pokładowego oraz za pośrednictwem aplikacji
mobilnej SkyCash na warunkach określonych w Regulaminie usługi Bilet
elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash-KŚ), wyłącznie
w dniu wyjazdu.

2) Podróżny może zabrać ze sobą do przewozu na warunkach określonych
w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy (RPO-KŚ):
a) rzeczy i zwierzęta po uiszczeniu odpowiedniej opłaty określonej w Taryfie
przewozowej (TP-KŚ), zawierającej Cennik Usług Przewozowych (C-KŚ),
b) rower po uiszczeniu opłaty za przewóz roweru określonej w Taryfie
przewozowej (TP-KŚ), zawierającej Cennik Usług Przewozowych (C-KŚ) lub
w ust. 3 pkt 2) niniejszej oferty.
Za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash można nabyć wyłącznie bilet na
przewóz roweru „10 godzin po sieci z rowerem”.
3) Foliowanie biletów oraz przedłużenie terminu ich ważności, nie jest dozwolone.

3. Opłaty
Ceny biletów z tej oferty są opłatami zryczałtowanymi i wynoszą:
1) na przejazd „10 godzin po sieci” - 18,00 zł brutto (netto 16,67 zł, PTU 1,33 zł),
2) na przewóz roweru „10 godzin po sieci z rowerem” - 10,00 zł brutto (netto 8,13 zł,
PTU 1,87 zł).
4. Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet
1) Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności biletu z oferty „10 godzin po
sieci” może dokonać jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu
ważności.
2) Zwrot całkowicie niewykorzystanych biletów z oferty „10 godzin po sieci” może
nastąpić w kasie biletowej KŚ na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej
sprzedaży tych biletów:



przed rozpoczęciem terminu ważności,
po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem
15 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10
Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ).
3) 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).
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