
REGULAMIN WIOSENNEJ PROMOCJI – BILET ZA 1 ZŁ  
POMORSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW KOLEI ŻELAZNYCH  
 

 
Dla wszystkich podróżujących pociągami Żuławskiej Kolei Dojazdowej, 

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei przygotowało specjalną promocję. 

Każdy pasażer ubrany w koszulkę ŻKD uprawniony jest do zakupu biletu 

jednorazowego za 1 zł podczas „Majówki 2017”. 

 

I. UPRAWNIENI 
 

Z oferty może skorzystać: 

1. Każda osoba, która zakupiła koszulkę Żuławskiej Kolei Dojazdowej. 

 

II. ZAKRES WAŻNOŚCI 
 

1. Ofertę stosuje się do wszystkich stacji i przystanków zgodnie ze 

schematem połączeń przewoźnika.  

2. Promocja obowiązuje w terminie 29 kwiecień – 3 maj 2017 roku. 

3. Bilet jednorazowy za 1 zł uprawnia do przejazdu we wskazanym na nim 

terminie ważności i relacji.  

4. Bilet jednorazowy za 1 zł uprawnia do przejazdu na wybranej trasie w 

dowolnym kierunku. 

5. Bilet jednorazowy za 1 zł ważny jest 3 godziny od chwili zakupu. 

 

III. WARUNKI STOSOWANIA 

 
1. Bilet jednorazowy za 1 zł można nabyć wyłącznie u obsługi pociągu 

Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych (kierownik 

pociągu lub konduktor). 

2. Bilet jednorazowy za 1 zł nie jest dostępny w kanałach sprzedaży: 

 przez telefon komórkowy w aplikacji moBILET 

 na stronie internetowej www.kolejzulawska.pl 

 na portalu www.e-podroznik.pl  

3. Oferta „Wiosenna promocja – bilet za 1 zł” nie łączy się z innymi ofertami 

taryfowymi i specjalnymi.  

http://www.kolejzulawska.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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4. Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w 

pociągu biletu, choćby później podróżny ten bilet okazał. 

5. Bilet zniszczony uznaje się za nieważny i nie zwraca się zapłaconej 

należności. 

6. Za zagubione, zniszczone lub skradzione bilety nie zwraca się uiszczony 

należności i nie wydaje się duplikatów, także w wypadku zgłoszenia 

straty do organów ścigania. 

 

 

IV. OPŁATY 
 

1. Cena biletu w ofercie jest zryczałtowana i wynosi 1 zł. 

2. Od biletu wydawanego z opłatą zryczałtowana nie stosuje się ulg 

ustawowych i handlowych. 

 

 

V. ZMIANA UMOWY PRZEWOZU 
 

1. Zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystany bilet 

odbywa się zgodnie z § 15 Regulaminu przewozu PTMKŻ.  

2. Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu odjazdu i stacji 

przeznaczenia nie jest dozwolona. 

3. Zakupienie biletu jest równoznaczne z zapoznaniem się podróżnego  z 

treścią niniejszych warunków taryfowych i ich akceptację.  

4. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych zachowuje prawo do 

całkowitej likwidacji tej oferty przewozowej bez podania przyczyny.  


