
Obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. 

 

Oferta specjalna METRO 

§ 1. Uprawnieni 

Bilet jednorazowy wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba. 

§ 2. Zakres i obszar ważności 

1. Oferta obowiązuje w pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie 

przewidzianych w rozkładzie jazdy w granicach miasta Tychy obejmująca 

stacje/przystanki: 

• Tychy Lodowisko, 

• Tychy Grota Roweckiego, 

• Tychy Aleja Bielska, 

• Tychy Zachodnie, 

• Tychy, 

• Tychy Żwaków. 

2. Ważność biletu jednorazowego wynosi 20 minut – licząc od określonej  

na bilecie godziny wskazanej przez nabywcę. 

§ 3.  Warunki stosowania 

1. Bilety jednorazowe z oferty specjalnej można nabyć wyłącznie w dniu wyjazdu: 

a) w biletomatach, 

b) w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży 

c) w pociągu – wyłącznie od stacji, gdzie nie ma biletomatu lub biletomat 

jest nieczynny, bez pobierania opłaty za wydanie biletu. 

2. Oferta specjalna nie łączy się z innymi ofertami. 

§ 4. Opłaty 

Osoby wymienione w § 1 odbywają przejazdy na podstawie biletów jednorazowych 

pomiędzy dwiema sąsiadującymi stacjami na terenie miasta Tychy w cenie  

1,00 zł brutto (netto 0,93 zł, PTU 0,07 zł), 

§ 5. Zmiana umowy przewozu / zwrot należności za bilet 

1. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie przed terminem ważności  

po potrąceniu 10% odstępnego na zasadach określonych w regulaminie 

danego kanału sprzedaży.  

 



 

 

2. Jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie KŚ zwrot 

biletu jest możliwy na drodze reklamacji bez potrącenia odstępnego. 

3. Właścicielowi biletu nie przysługuje zwrot za częściowo niewykorzystane bilety. 

4. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem  

§ 7 ust. 4 TP-KŚ. 

§ 6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 

postanowienia: 

1. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ), 

2. Taryfy przewozowej (TP-KŚ), 

3. regulaminów właściwych dla internetowego i/lub mobilnego kanału sprzedaży, 

dostępnych na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl.   

Koleje Śląskie zachowuje prawo do całkowitej likwidacji tej oferty przewozowej  

bez podania przyczyny. 

 

http://www.kolejeslaskie.pl/

