
Warunki stosowania oferty specjalnej  Małopolski bilet na  

„Dzień bez samochodu”  

Obowiązuje w dniu 22 września każdego roku 

 

1. Uprawnieni 

 

Z oferty może skorzystać każda osoba. 

 

2. Zakres ważności 

 

1) Oferta obowiązuje w dniu 22 września każdego roku w pociągach osobowych 

uruchamianych przez przewoźnika Koleje Małopolskie. 

2) Oferta dotyczy przejazdów pociągami w relacjach ograniczonych stacjami: Tarnów, 

Krynica Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica, Sędziszów, 

Zakopane, Oświęcim oraz pomiędzy stacjami/przystankami tego obszaru.  

3) Bilety wg oferty honorowane są również przy przejazdach pociągami uruchamianymi 

przez „POLREGIO” S.A. 

4) Oferta obowiązuje wyłącznie w transporcie kolejowym. 

 

3. Warunki stosowania 

 

1) Z oferty można korzystać na podstawie wyłącznie biletu normalnego.   

2) Bilety wg oferty uprawniają właściciela biletu do wielokrotnych przejazdów od godz. 

00:01 do godz. 24:00 w dniu obowiązywania oferty.  

3) Bilet wg oferty uprawnia jego właściciela do bezpłatnego przewozu jednego roweru 

pociągami uruchamianymi przez przewoźnika Koleje Małopolskie. 

4) Bilety wg oferty można nabyć wyłącznie w dniu obowiązywania oferty i tylko za 

pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA, na zasadach określonych w Regulaminie 

wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA 

oraz sprzedaży biletów przez Internet (Regulaminie MKA), dostępnym na stronie 

internetowej www.mka.malopolska.pl. 

5) Oferty nie łączy się z innymi ofertami. 

http://www.mka.malopolska.pl/


6) W odstępstwie od obowiązujących postanowień oferty specjalnej „Taryfa Wielicka” 

dopuszcza się przewóz jednego roweru w dniu obowiązywania niniejszej oferty.  

 

4. Opłata 

Cena biletu wg oferty wynosi 1,00 zł (w tym PTU 8%) – od podanej ceny w ramach niniejszej 

oferty nie obowiązują ulgi ustawowe i handlowe. 

 

5. Inne 

1) Przy przejazdach pociągami KMŁ na podstawie biletu według oferty nie stosuje się 

przepisów o zmianie umowy przewozu; nie dokonuje się zwrotów za częściowo lub 

całkowicie niewykorzystany przejazd oraz zwrotu należności w razie przerwy w ruchu, 

utraty połączenia lub opóźnienia pociągu. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio 

postanowienia: 

a) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych 

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), 

b) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), 

c) Regulaminu wydawania  i  korzystania  z  Małopolskiej  Karty  Aglomeracyjnej, 

aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod 

adresem www.mka.malopolska.pl.  

 
  

http://www.mka.malopolska.pl/

