Stan na 1 stycznia 2019 r.

OFERTA SPECJALNA „BILET KATOWICKI”
1.

Uprawnieni

„BILET KATOWICKI” może nabyć każda osoba.
2.

Zakres i obszar ważności

1) „BILET KATOWICKI” jest biletem miesięcznym imiennym i uprawnia do
nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi
i tramwajowymi komunikacji miejskiej organizowanymi przez Zarząd Transportu
Metropolitalnego (zwany dalej ZTM Katowice) na terenie miasta (gminy)
Katowice oraz w pociągach Kolei Śląskich ujętych w rozkładzie jazdy kursujących
na terenie miasta (gminy) Katowice (od/do stacji Katowice, Katowice Szopienice
Płd., Katowice Zawodzie, Katowice Załęże, Katowice Piotrowice, Katowice
Brynów, Katowice Podlesie, Katowice Ligota).
2) „BILET KATOWICKI” wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 27 lutego
do 26 marca; od 1 do 31 grudnia.
3. Warunki stosowania
1) „BILET KATOWICKI” można nabyć:
a) w kasach biletowych KŚ i w ajencyjnych „punktach na mieście” najwcześniej
na 7 dni przed dniem ważności biletu,
b) 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:
• w autobusie, tramwaju: rzeczy i zwierzęta,
• w pociągu: rzeczy, zwierzęta i rower,
na zasadach i warunkach obowiązujących u danego przewoźnika.
3) Dla oferty specjalnej „BILET KATOWICKI” w komunikacji miejskiej organizowanej
przez ZTM Katowice mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące sposobu
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie

osób i bagażu podręcznego określonego w Taryfie Przewozowej ZTM Katowice,
Regulaminie Przewozu ZTM Katowice i Zasadach porządkowych
obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM
Katowice.
4) Dla oferty specjalnej „BILET KATOWICKI” w pociągach KŚ mają zastosowanie
zarówno przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy
i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej przez przewoźnika,
jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu
podręcznego określone w Taryfie przewozowej (TP-KŚ) oraz w Regulaminie
przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ).
5) Za „BILET KATOWICKI” zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie
danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony),
zafoliowany, zagubiony lub skradziony, nie zwraca się zapłaconych należności
i nie wydaje duplikatu, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu,
numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.
6) Foliowanie „BILETU KATOWICKIEGO” oraz przedłużenie terminu jego ważności,
nie jest dozwolone.
4.

Opłaty

Cena „BILETU KATOWICKIEGO” jest zryczałtowana i wynosi 119,00 zł brutto (netto
110,19 zł, PTU 8,81 zł).
5.

Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet

1) Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności „BILETU KATOWICKIEGO”
może dokonać jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu wyjazdu.
2) Przejście do pojazdu przewoźnika nie wymienionego w ust. 2 nie jest dozwolone.
3) Za „BILET KATOWICKI” miesięczny:
• całkowicie niewykorzystany – zwrócony przed rozpoczęciem terminu
ważności – zwraca się zapłaconą należność,
• częściowo niewykorzystany – zwrócony nie później niż dziesiątego dnia
ważności – zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł
być wykorzystany,
potrącając od zwracanych należności 10% odstępnego, z zastrzeżeniem
postanowień § 13 ust. 10 Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez
Koleje Śląskie (RPO-KŚ).
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4) Zwrotu można dokonać w kasie biletowej KŚ na dowolnej stacji (przystanku)
dokonującej sprzedaży tych biletów.
5) Zmiany umowy przewozu lub zwrotu należności za bilet zakupiony za
pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash można dokonać na zasadach
określonych w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich
(Regulamin SkyCash-KŚ).
6.

Inne postanowienia

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się
odpowiednio postanowienia:
1) 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).
2) Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez
ZTM Katowice.
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