
REGULAMIN 

Promocji biletów jednorazowych PKS w Białymstoku S.A. sprzedawanych przy 

wykorzystaniu systemu e-podróżnik w ramach opcji 'Tanie e-podróżowanie' 
 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki promocji jednorazowych 

biletów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna 

sprzedawanych za pośrednictwem sieci Internet, w ramach opcji „Tanie e-podróżowanie”, przy 

wykorzystaniu systemu e-podróżnik (dalej: „System”) używanego przy sprzedaży biletów przez 

stronę www.e-podroznik.pl i przez stronę www.pks.bialystok.pl . Promocja, o której mowa w zd. 1, 

nosi nazwę „Promocja biletów jednorazowych PKS w Białymstoku S.A. sprzedawanych przy 

wykorzystaniu systemu e-podróżnik w ramach opcji 'Tanie e-podróżowanie'” i zwana jest dalej 

„Promocją”. 

2. Promocja organizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Fabrycznej 1, wpisaną przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000246383, o kapitale zakładowym w wysokości 12.000.000,00 zł, opłaconym w 

całości, NIP 542-02-00-091 (dalej: „Przewoźnik”), we współpracy z Teroplan Spółka Akcyjna. 

3. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż na przejazdy w ramach kursów określonych przez Przewoźnika 

w pkt 4, wybranych biletów, o których mowa w pkt 1, po zastosowaniu względem ceny biletu 

normalnego zniżki komercyjnej (dalej: „Zniżka Komercyjna”), zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu. Zniżka Komercyjna przyznawana jest w granicach od minimalnej do maksymalnej. 

Minimalna Zniżka Komercyjna wynosi 1% ceny biletu normalnego. Maksymalna Zniżka 

Komercyjna przyznawana jest w takiej wysokości, że należność za bilet po zastosowaniu Zniżki 

Komercyjnej wynosi 1 zł. Wysokość przyznawanej Zniżki Komercyjnej uzależniona jest od terminu 

zakupu biletu, ilości sprzedanych biletów na dany kurs oraz innych okoliczności uzasadniających 

zastosowanie w danym przypadku Zniżki Komercyjnej.  

4. Promocja prowadzona jest na następujących liniach komunikacyjnych: 

a) LINIA KOMUNIKACYJNA NR  20/11020/1 BIAŁYSTOK- SUWAŁKI: 

- kurs nr 102 Białystok- Suwałki, 

- kurs nr 103 Białystok- Suwałki, 

- kurs nr 108 Białystok- Suwałki, 

- kurs nr 109 Białystok- Suwałki, 

- kurs nr 111 Suwałki- Białystok, 

- kurs nr 113 Suwałki- Białystok, 

- kurs nr 114 Suwałki- Białystok, 

- kurs nr 115 Suwałki- Białystok, 

b) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 20/11026/1 BIAŁYSTOK- AUGUSTÓW: 

- kurs nr 117 Białystok- Augustów, 

- kurs nr 120 Augustów- Białystok, 

c) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 20/11096/1 BIAŁYSTOK- GOŁDAP: 

- kurs nr 15 Białystok- Gołdap, 

- kurs nr 20 Gołdap-Białystok, 

d) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 11174 BIAŁYSTOK- KOŁOBRZEG: 

-kurs nr 228 Kołobrzeg- Białystok, 

e) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 11175 BIAŁYSTOK- GDAŃSK: 

- kurs nr 123 Białystok- Gdańsk, 

- kurs nr 2009 Białystok- Olsztyn, 

- kurs nr 2014 Olsztyn- Białystok, 

f) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 20/11177/1 BIAŁYSTOK- WARSZAWA: 

- kurs nr 4 Białystok-Warszawa,    

- kurs nr 312 Białystok-Warszawa,    

- kurs nr 322 Białystok-Warszawa,   

- kurs nr 502 Białystok-Warszawa,    

- kurs nr 6 Warszawa-Białystok, 

- kurs nr 317 Warszawa- Białystok, 

- kurs nr 327 Warszawa- Białystok, 

- kurs nr 503 Warszawa- Białystok, 



g) LINIA KOMUNIKACYJNA NR 20/11180/1 BIAŁYSTOK- RZESZÓW: 

- kurs nr 1835 Białystok-Rzeszów, 

- kurs nr 1840 Rzeszów- Białystok. 

5. Z uwagi na okoliczność, że Zniżka Komercyjna skierowana jest zaledwie do wybranej grupy 

podróżnych, a mianowicie do osób, które dokonują za pośrednictwem sieci Internet, przy 

wykorzystaniu Systemu i wybierając opcję „Tanie e-podróżowanie”, zakupu biletów 

przeznaczonych do Promocji, a grupie tej przyznano w ten sposób ulgę o charakterze komercyjnym, 

od wartości biletu, na który przyznano Zniżkę Komercyjną, nie są naliczane dodatkowe ulgi 

ustawowe. 

6. Liczba biletów przeznaczonych aktualnie do Promocji i wysokość Zniżek Komercyjnych będą 

na bieżąco określane przez Przewoźnika poprzez wprowadzenie przez niego do Systemu tych 

informacji lub będą automatycznie generowane w tym zakresie przez System i w każdym momencie 

mogą podlegać w ten sposób zmianie (w tym liczba biletów objętych Promocją i Zniżki Komercyjne 

mogą podlegać w ten sposób w każdym momencie zwiększeniu lub zmniejszeniu), z zastrzeżeniem 

pkt 8. 

7. W celu skorzystania ze Zniżki Komercyjnej w ramach Promocji, po wybraniu przez podróżnego 

interesującego go kursu objętego Promocją, wybiera on na stronie internetowej, na której 

prowadzona jest Promocja, opcję „Tanie e-podróżowanie”, po czym uzyskuje informacje 

o dostępnych dla niego na tym kursie Zniżkach Komercyjnych w ramach Promocji wraz 

z informacją o ilości biletów na ten kurs, które może zakupić z zastosowaniem takich zniżek. 

System umożliwia podróżnemu dokonanie wyboru Zniżki Komercyjnej, która zostanie wobec niego 

zastosowana. Wartość biletu z zastosowaną Zniżką Komercyjną uwidoczniona jest dla podróżnego 

w taki sposób, że w każdej chwili ma on dostęp do informacji o należności za bilet z zastosowaną 

zniżką.  

8. Po tym jak podróżny potwierdzi zakup biletu z uwidocznioną mu przez System Zniżką Komercyjną 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami zniżka ta nie może być względem niego 

zmieniona. 

9. Do należności za bilet zakupiony przy wykorzystaniu Systemu Teroplan Spółka Akcyjna dolicza 

10% tej należności, nie więcej niż 5 zł brutto.  

10. Obowiązywanie Promocji nie pozbawia podróżnego uprawnienia do wyboru – zamiast Zniżki 

Komercyjnej w ramach Promocji – innej ulgi obowiązującej na danym kursie i mającej w przypadku 

tego podróżnego zastosowanie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór innej ulgi 

odbywa się po odznaczeniu przez podróżnego opcji „Tanie e-podróżowanie” i wybraniu przez niego 

opcji „Taryfa domyślna”. 

 

Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Przewoźnika, przy kasach dworca Przewoźnika, 

w autobusach Przewoźnika, w serwisie Przewoźnika www.pks.bialystok.pl oraz w serwisie www.e-

podroznik.pl . 


