Warunki taryfowe w sprawie przejazdów w ramach akcji pn. „Walka ze smogiem”
(obowiązują od 12 grudnia 2021 r. do odwołania)
1. Warunki stosowania
1) Na podstawie niniejszych warunków określa się zasady przejazdów podróżnych
w przypadku wystąpienia dużego zanieczyszczenia powietrza w regionie miasta
Krakowa.
2) Informację o terminach obowiązywania akcji ”Koleje Małopolskie” sp. z o.o. będzie
zamieszczać na stronie internetowej www.malopolskiekoleje.pl po komunikacie
ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Uprawnieni

1) Podróżny, na podstawie oryginalnego dowodu rejestracyjnego samochodu
osobowego zawierającego wpis ważnych badań technicznych samochodu.
2) Jedna osoba towarzysząca podróżnemu, o którym mowa w pkt 1, wskazana przez
niego podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu.

3. Zakres ważności
Bezpłatne przejazdy osób, wskazanych w ust.2 mogą odbywać się wyłącznie w dniu
obowiązywania oferty, podanym zgodnie z ust.1, w godzinach od 0:00 do 24:00,
w pociągach KMŁ, wyłącznie w relacjach na obszarze Aglomeracji Krakowskiej,
ograniczonej stacjami i przystankami: Kraków Olszanica, Wieliczka Rynek Kopalnia,
Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże.

4. Zwroty biletów
1) Osobom, które nabyły bilety jednorazowe w przedsprzedaży, nie przysługuje zwrot
należności w związku z ogłoszeniem o wystąpieniu dużego zanieczyszczenia powietrza
i obowiązywaniem niniejszej oferty.

2) Osobom posiadającym bilety okresowe, nie przysługuje częściowy zwrot należności za
przejazd odbyty w dniu obowiązywania oferty w przypadku okazania w pociągu
ważnego dowodu rejestracyjnego.
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niespełniającego wymogów niniejszych warunków, podróżnego traktuje się jak osobę
bez ważnego dokumentu przewozu.
2) W przypadku przewozu przez osobę uprawnioną do skorzystania z oferty bagażu
ręcznego, rzeczy lub zwierząt, należy nabyć odpowiedni bilet na przewóz, na zasadach
określonych w RPO-KMŁ oraz TP-KMŁ.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) i Taryfy przewozowej osób,
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnych na stronie internetowej
przewoźnika www.malopolskiekoleje.com.pl.

