Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 175/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 06 września 2017 r.

Zmiana nr 6
Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

1. W Taryfie Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwałą nr 109/2016 Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. z późn. zm., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w Spisie treści, po § 50 dodaje się § 51 w brzmieniu:
„§ 51. Bilety wydawane w ramach Pakietu Podróżnika……………………………………………………………46”

2) po § 50 dodaje się § 51 brzmieniu:
„§ 51
Bilety wydawane w ramach Pakietu Podróżnika
1.

Podróżny, który zamierza skorzystać z przejazdu pociągami różnych przewoźników może w ramach Pakietu
Podróżnika (dalej „Pakiet”) nabyć wybrane rodzaje biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez co
najmniej dwóch, ale nie więcej niż trzech spośród następujących przewoźników, tj.: ”Przewozy Regionalne”
sp. z o.o., „PKP Intercity” S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
2.
Bilety wydawane na jednym wydruku są odrębnymi biletami. Każdy przejazd w ramach Pakietu odbywa się
na podstawie odrębnej umowy i każdy bilet jest dowodem zawarcia odrębnej umowy.
3.
Sprzedaż biletów w ramach Pakietu prowadzona jest w wyznaczonych punktach odprawy/kasach biletowych,
których
wykaz
dostępny
jest
na
stronie
internetowej,
z zachowaniem 30 dniowego terminu przedsprzedaży, z wyjątkiem ofert dla których może być przewidziany
inny termin przedsprzedaży, który określają warunki tych ofert.
4.
W ramach Pakietu można nabyć maksymalnie sześć biletów, przy czym na przejazd pociągami
uruchamianymi przez tego samego przewoźnika można nabyć tylko dwa bilety.
5.
Przejazd na podstawie dokumentów przewozu wydanych w ramach Pakietu musi świadczyć o nieprzerwanym
(przesiadki na pociągi skomunikowane oraz z zachowaniem czasu ważności Pakietu, nie świadczą o braku
ciągłości podróży) charakterze podróżny, tzn. poszczególne bilety w ramach Pakietu wydaje się na
następujące po sobie przejazdy pociągami uruchamianymi przez co najmniej dwóch, ale nie więcej niż trzech
przewoźników, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.
Terminy ważności poszczególnych biletów wydanych w ramach Pakietu określają postanowienia regulaminu
przewoźnika wykonującego przewóz na podstawie danego biletu.
7.
W ramach Pakietu można nabyć:
1) bilety na jednorazowy przejazd w określonej relacji,
2) bilety strefowe,
3) bilety czasowe.
Wykaz
biletów/ofert
obowiązujących
u
danego
przewoźnika
dostępnych
do
nabycia
w ramach Pakietu, wskazany jest na stronie internetowej.
8.
Należność za przejazdy w ramach Pakietu stanowi suma cen poszczególnych biletów składających się na
dany Pakiet, ustalana według zasad obowiązujących u danego przewoźnika.
9.
Podróżny, który posiada bilety zakupione w ramach Pakietu i zamierza dokonać zmiany umowy przewozu co
najmniej na podstawie jednego z tych biletów zobowiązany jest przed rozpoczęciem podróży (Przewozy
Regionalne sp. z o.o. – przed terminem rozpoczęcia ważności oferty) nabyć w kasie biletowej nowe bilety na
faktyczny przejazd. Niewykorzystany bilet(-y) podlega zwrotowi na warunkach określonych przez przewoźnika
na przejazd pociągiem, którego dany bilet został wydany.
10. Podróżny, który w kasie biletowej przed rozpoczęciem podróży lub przed terminem odjazdu, nie dokonał
formalności związanych ze zmianą umowy przewozu zobowiązany jest dokonać tej zmiany na zasadach
określonych przez przewoźnika na przejazd pociągiem, którego dany bilet został wydany.
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11. Przejście w ramach Pakietu do pociągu innego przewoźnika, o którym mowa w ust. 1 jest możliwe, na
zasadach określonych przez tego przewoźnika.
12. Zwrot biletu zakupionego w ramach Pakietu jest możliwy na zasadach określonych przez przewoźnika na
przejazd pociągiem, którego dany bilet został wydany.
13. Bilety na przewóz rzeczy, roweru, psa są wydawane dla podróżnych z biletami na przejazd zakupionymi w
ramach Pakietu, na zasadach określonych w regulaminie danego przewoźnika.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami stosuje się taryfy, regulaminy oraz warunki ofert,
ustalone przez przewoźników wskazanych w ust. 1.”

2. Zmiany obowiązują od dnia 11 września 2017 r.
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