Wyciąg z Uchwały Zarządu nr 2/11/10/2018
PKS Nova - Zakres Działania "Białystok", ul. Boh. Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
niektóre ulgi handlowe:
procent ulgi

nazwa ulgi

linia

relacja

11096 Białystok - Gołdap

30

uczeń-student

20

student - uczeń

11174 Bialystok - Kołobrzeg

15

student - uczeń

11178 Białystok - Szczecin

20

senior - emeryt

11174 Bialystok - Kołobrzeg

15

senior - emeryt

11178 Białystok - Szczecin

30

dzieci do 6 lat

20

dzieci do 6 lat

11174 Bialystok - Kołobrzeg

15

dzieci do 6 lat

11178 Białystok - Szczecin

100

dzieci do 4 lat bez
miejsca

11175 Białystok - Gdańsk

11096 Białystok - Gołdap
11175 Białystok - Gdańsk

11096 Białystok - Gołdap
11174 Bialystok - Kołobrzeg
11175 Białystok - Gdańsk
11178 Białystok - Szczecin

Ulga dla uczniów i studentów ujęta w tabeli
przyznawana jest:
- uczniom od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej,
ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia,
- studentom do ukończenia 26 roku życia,
na podstawie dokumentu potwierdzającego status ucznia lub studenta, wydanego zgodnie z przepisami prawa

Ulga dla seniorów, emerytów i rencistów ujęta w tabeli
przyznawana jest:
- seniorom, przez których rozumie się osoby, które ukończyły 60 rok życia, na podstawie dowodu tożsamości,
dowodzącego osiągnięcie tego wieku,
- emerytom i rencistom, na podstawie obowiązującej legitymacji odpowiednio emeryta lub rencisty, wydanej
zgodnie z przepisami prawa.
Ulga dla dzieci do lat 6 ujęta w tabeli
przyznawana jest na podstawie okazania dokumentu dowodzącego wieku dziecka- do lat 6, np. na podstawie
legitymacji przedszkolnej lub książeczki zdrowia dziecka.
Ulga dla dzieci do lat 4 ujęta w tabeli
przyznawana jest w komunikacji pospiesznej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, dla dzieci do 4
lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Ulga przyznawana jest na podstawie okazania dokumentu dowodzącego wieku dziecka-do lat 4, np. na podstawie
legitymacji przedszkolnej.

UWAGA (obowiązująca w PKS Nova S.A. - Zakres Działania "Białystok" zasada ogólna):
Ulgi Handlowe przeznaczone dla określonej grupy podróżnych i ulgi o charakterze ustawowym nie łączą się ze sobą,
a w przypadku zbiegu tych ulg podróżny ma możliwość wyboru jednej z nich.
W przypadku zbiegu kilku Ulg Ustanawianych przez Przewoźnika podróżny ma prawo wyboru jednej z nich, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

