Warunki stosowania oferty specjalnej
„P&R Wieliczka”
(obowiązują od 16 stycznia 2017r.)
1. Oferta ma zastosowanie w przypadku osób, które korzystają z przejazdów pociągami
osobowymi, uruchamianymi przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (KMŁ) oraz z parkingu P&R
dla samochodów przy przystanku Wieliczka Park.
2. Oferta jest ważna tylko w przypadkach pozostawienia samochodu na parkingu przy przystanku
Wieliczka Park odpowiednio w danym dniu dla biletów jednorazowych lub w terminie
ważności biletu miesięcznego odcinkowego, podróżny ma prawo do wyjazdu samochodem z
parkingu, przy uwzględnieniu godzin, w których parking jest czynny bez ponoszenia kosztów
za parkowanie samochodu.
3. Warunkiem korzystania z bezpłatnego parkingu jest posiadanie biletu relacyjnego na którym
stacja początkową lub końcową jest stacja Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia.
Na bilecie dodatkowo zamieszczony będzie nadruk „P&R Wieliczka”.
4. Zakupu biletu można dokonać wyłącznie:
a) w dniu wyjazdu u obsługi konduktorskiej w pociągu niezwłocznie po wejściu do niego, na
zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i
odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), udostępnionym na stronie
internetowej przewoźnika www.malopolskiekoleje.pl, Za wydanie biletu w pociągu nie
pobiera się opłaty przewidzianej w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (TP-KMŁ), udostępnionej na stronie internetowej przewoźnika
www.malopolskiekoleje.pl,
b) w dniu wyjazdu – w automacie zamontowanym w pociągu, niezwłocznie po wejściu do
pociągu,
c) w automacie biletowym stacjonarnym - w przedsprzedaży do 30 dni naprzód.
Nie prowadzi się sprzedaży biletów:
a) w kasach biletowych,
b) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY.
5. Przewoźnik KMŁ nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz
osoby korzystające z parkingu.
6. Zasady korzystania z parkingu, odpowiedzialność użytkownika oraz zasady odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody i zdarzenia na parkingu przy przystanku Wieliczka Park określone są w
regulaminie parkingu, udostępnionym na parkingu. Właścicielem parkingu jest Gmina
Wieliczka.
7. Parkowanie samochodu w czasie, gdy parking jest nieczynny (poza dobą parkingową) wiąże
się z koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty, poza niniejszą ofertą, zgodnie z
regulaminem parkingu. Wszelkie roszczenia w stosunku do przewoźnika KMŁ związane z
koniecznością wniesienia powyższej opłaty na rzecz Gminy Wieliczka są wykluczone.
8. Zasady i warunki korzystania z biletów zamieszczone są odpowiednio w:
1) Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ),
2) Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ),
3) Warunkach stosowania oferty specjalnej promocyjnej „Bilety czasowe liniowe i
miesięczne liniowe imienne”,
4) Warunkach stosowania oferty specjalnej - miesięczne imienne „Zintegrowany Bilet”,
5) Warunkach stosowania oferty specjalnej „Jedź i leć”,
6) Warunkach stosowania oferty specjalnej „Taryfa Małopolska”,
7) W warunkach stosowania oferty specjalnej „Bilet dla Seniora”,
8) „Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%”.

