
Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Spółki Podlaska Komunikacja
Samochodowa Nova S.A. w sprawie obowiązujących w Zakresie Działania

,,Białystok" ulg handlowych

REGULAMIN PROMOal ,,KARTA PODRÓŻNEGO"

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki skorzystania z
promocji ,,Karta Podróżnego", w ramach której przyznaje się
podróżnym, na rzecz których wystawiono odpowiednią kartę
zniżkową oraz na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie
zniżkę komercyjną przy zakupie niektórych biletów normalnych.

a) Białystok-Łapy.
2. W przypadku, gdy podróż realizowana w ramach jednego
Kierunku Komunikacyjnego, mieści się również w ramach innego
Kierunku Komunikacyjnego, przyjmuje się na potrzeby niniejszego
regulaminu, że podróż ta realizowana jest w ramach tego z
Kierunków Komunikacyjnych, który jest krótszy (w tym przyjmuje
się dla tej podróży wysokość Zniżki krótszego z analizowanych
Kierunków Komunikacyjnych).

§2

Na potrzeby niniejszego regulaminu określa się następujące
definicje:

1) Przewoźnik-PodlaskaKomunikacjaSamochodowaNova
S.A.,

2) Kierunki Komunikacyjne - odcinki trasy w przewozach
regularnych prowadzonych przez Przewoźnika, które -
ze względu na realizowane przez Przewoźnika na
podstawie właściwych zezwoleń linie komunikacyjne -
można pokonać w ramach jednego kursu autobusowego
(bez przesiadek),

3) Punkty Sprzedaży:
a) kasy znajdującego się w Białymstoku dworca

Przewoźnika (dalej: ,Dworzec"),

b) autobusy Przewoźnika odbywające regularne kursy
na trasie w ramach Kierunków Komunikacyjnych
(dalej: ,,Autobusy"),

4) Podróż - odbywająca się bez przesiadki podróż środkami
regularnego transportu drogowego Przewoźnika
pomiędzy wybraną parą przystanków, na których
zatrzymuje się Przewoźnik, w ramach Kierunku
Komunikacyjnego,

5) Karta Podróżnego - imienny dokument wydawany
podróżnemu przez Przewoźnika po uiszczeniu przez
podróżnego w Punkcie Sprzedaży odpowiedniej
należności (zgodnie z § 4), uprawniający przez okres 30
dni od dnia zakupu Karty Podróżnego (dalej: ,,Okres
Ważności Karty"), do nabywania biletów na Podróże w
ramach wskazanego w Karcie Podróżnego Kierunku
Komunikacyjnego, z zastosowaniem zniżki, o którei
mowa w pkt 7,

6) Dysponenci Karty - podróżni imiennie wskazani w Karcie
PodróżneBo, uprawnieni doskorzystania z niniejszej
promocji,

7) Zniżka - zniżka komercyjna od ceny biletu normalnego
wynikającej z aktualnego cennika, przyznawana i
możliwa do wykorzystania przez Dysponentów Karty w
Okresie Ważności Karty na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie przy zakupie przez Dysponentów
Karty biletów na Podróże w ramach określonego w
Karcie Podróżnego Kierunku Komunikacyjnego.

ś4

Cena Karty Podróżnego wynosi:

a) za Kartę Podróżnego wystawioną na Kierunek
Komunikacyjny, o którym mowa w Ei 3 ust. 1 lit. a) -
15 zł brutto.

§5

Wysokość Zniżki wynosi:

a) na Kierunku Komunikacyjnym, o którym mowa w § 3 ust.
1 lit. a) - 20%.

§6

Karta Podróżnego zawiera w szczególności następujące dane,
które wpisywane są na nią przez pracownika Przewoźnika
dokonującego sprzedaży karty:

a) imię i nazwisko Dysponenta Karty,
b) ostatni dzień Okresu Ważności Karty,
c) Kierunek Komunikacyjny, na który wystawiona została

ka rta.

§7

Na podstawie Karty Podróżnego nie można uzyskać Zniżki na bilety
dotyczące Podróży, która ma być realizowana po upływie Okresu
Ważności Karty.

§8

1. Kartę Podróżnego można nabyć w Punktach Sprzedaży.
2. Bilety ze Zniżką na Podróże w ramach określonego w Karcie
Podróżnego Kierunku Komunikacyjnego można nabyć w Punktach
Sprzedaży za okazaniem Karty Podróżnego.
3. Warunkiem skorzystania przez Dysponenta Karty ze Zniżki jest
okazanie przez niego kierowcy przy wejściu do autobusu, którym
ma być realizowana Podróż, wystawionych na Dysponenta Karty i
obowiązujących (ważnych) dokumentów:
a) Karty Podróżnego,
b) dowodu tożsamości.

4. W razie stwierdzenia, że osoba odbywająca podróż. na
podstawie biletu ze Zniżką nie jest uprawniona do skorzystania ze
Zniżki, w szczególności, gdy nie legitymuje się ona na żądanie
upoważnionych do kontroli osób odpowiednimi dokumentami, o
których mowa w ust. 3, Przewoźnik jest uprawniony do pobrania
należności za bilet normalny oraz opłaty dodatkowej zgodnie z
ohowiązującymi regulaminami Przewoźnika.

§3

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu wyróżnia się następujące
Kierunki Komunikacyjne:

ś9



1. Z uwagi na okoliczność, że Zniżka skierowana jest zaledwie do
wybranej grupy podróżnych, tj. do osób, które zakupiły dla siebie
Kartę Podróżnego, a grupie tej przyznano w ten sposób ulgę
ocharakterze komercyjnym, od wartości biletu, na który
przyznano Zniżkę, nie są naliczane dodatkowe ulgi o charakterze
ustawowym ani podobne.
2. W przypadku, gdy Dysponent Karty chce na podstawie Karty
Podróżnego skorzystać ze Zniżki, nie przysługują mu przy zakupie
biletu ze Zniżką inne obowiązujące u Przewoźnika ulgi i zniżki
o charakterze komercyjnym.

§10

'Regulpmin promocji ,,Karta Podróżnego" dostępny będzie w
siedzibie Przewoźnika, a także w Punktach Sprzedaży.
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