
Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Spółki Podlaska Komunikacja
Samochodowa Nova S.A. w sprawie obowiązujących

w Zakresie Działania ,,Białystok" ulg handlowych

REGULAMIN PROMOCII ,,BILETY POWROTNE - PRZEJAZDY
LOKALNE"

śl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki skorzystania z
promocji ,,Bilety Powrotne - Przejazdy Lokalne", w ramach której
przyznaje się określonej grupie podróżnych oraz przy spełnieniu
określonych niniejszym regulaminem przesłanek, zniżkę
komercyjną od ceny biletu normalnego.

§3

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu wyróżnia się następujące
Kierui3ki Komunikacyjne:

a) Bia§stok-Łapy,
b) Białystok - Mońki.

2. W przypadku, gdy podróż realizowana w ramach jedneBo
Kierunku Komunikacyjnego, mieści się również w ramach innego
Kierunku Komunikacyjnego, przyimuje 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) PunktySprzedaży:
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) Pierwsza Podróż - odbywająca się bez przesiadki podróż
pasażera środkami re(4ulatrteg,o transportu drogowego
Przewoźnika pomiędzy wybraną parą przystanków, na
których zatrzymuje się Przewoźnik, w ramach Kierunku
Komunikacyjnego,

5) Pierwszy Bilet - wykupiony w Punktach Sprzedaży bilet
jednorazowy, na podstawie którego pasażer odbywa
Pierwszą Podróż,

6) Podróż Powrotna - odbywająca się bez przesiadki
podróż pasażera, który skorzystał z Pierwszej Podróży,
rozpoczynająca się środkami regularnego transportu
drogowego Przewoźnika w tym samym dniu, w którym
rozpoczęła się Pierwsza Podróż i która wiedzie z
miejscowości docelowej Pierwszej Podróży do
miejscowości początkowej Pierwszej Podróży,

7) Bilet Powrotny - wykupiony w Punktach Sprzedaży bilet
jednorazowy, na podstawie którego pasażer odbywa
Podróż Powrotną,

8) Podróżni Powracający - grupa osób korzystająca z
Podróży Powrotnej na podstawie Biletu Powrotnego,
uprawniona do skorzystania z promocji ,Bilety Powrotne
- Przejazdy Lokalne" na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie,

9) Zniżka - zniżka komercyjna od ceny biletu normalnego
wynikającej z aktualnego cennika, pr'zyznawana
Podróżnym Powracającym przy zakupie Biletu
Powrotnego nawarunkach określonych w niniejszym
regulaminie.

ś4

wynosi na kolejnych KierunkachWysoko.;ć Zniżki
Kcrnbriikacyjnych:

a) na Kierunku Komuni'kacyjnym, o którym mowa w Ei
3 uSt. 1 lit. a) - 15%,

b) na Kierunku Komunikacyjnym, o którym mowa w Er
3 ust. 1 lit. b) - 15%.

§5

2. Podróżnym Powracającym przyznaje się na podstawie
Pierwszego Biletu Zniżkę na zakup Biletu Powrotnego, z
uwzględnieniem ust. 2.

2. Warunkami przyznania i skorzystania przez Podróżnych
Powracających ze Zniżki na zakup Biletu Powrotnego są łącznie:
- dokonanie zakupu Biletu Powrotnego wraz z zakupem
Pierwszego Biletu w Punkcie Sprzedaży,
- rozpoczęcie Podróży Powrotnej w tym samym dniu, w którym
rozpoczęła się Pierwsza Podróż.

§6

1. Bilet Powrotny, na który została przyznana Zniżka, uprawnia do
realizacji Podróży Powrotnej wybranym przez Podróżnego
Powracającego kursem spełniającym wymagania określone w E3 2
pkt 6, w szczególności realizowanym w tym samym dniu, w którym
rozpoczęła się Pierwsza Podróż, z zastrzeżeniem §7. Bilet
Powrotny opatrzony jest stosowną informacją o uprawnieniu
Podróżnego Powracającego do wyboru kursu zgodnie z zasadami
określonymi w zdaniu 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Bilet Powrotny, na który
została przyznana Zniżka, może być realizowany dowolnym
kursem na zasadzie ust. 1, pod viarunkiem dostępności miejsc w
autobusie realizującym ten kurs.

§7

Podróżny, który dokonuje zakupu Biletu Powrotnego, może w
momencie tego zakupu zadeklarować, że rezygnuje z uprawnienia,
o który:a:i mowa w § 6 ust. 1. W takim przypadku Bilet Powrotny
nie będzie zawierał informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 zdanie
2, a będzie wskazywał konkretny kurs spełniający wymagania
określone w § 2 pkt 6, kt6rym Podróżny Powracający może
zrealizować Podróż Powrotną.

ś8

Z uwagi na okoliczność, że Zniżka skierowana jest zaledwie do
wybranej grupy podróżnych określonej jako Podróżni Powracający,
której to grupie przyznano w ten sposób ulgę ocharakterze



komercyjnym, od wartości Biletu Powrotnego po Zniżce nie są
naliczane dodatkowe ulgi o charakterze ustawowym ani podobne.

4g

W razie stwierdzenia, że osoba odbywająca podróż na podstawie
biletu ze Zniżką nie jest uprawniona do skorzystania ze Zi'iiźki,
Przewoźnik jest uprawniony do pobrania należności z.-ibiiet
normalny oraz opłaty dodatkowej zgodnie z obowiązu)ąr.y:ni
reBulaminami Przewoźnika.

§10

ReBulamin promocji ,,Bilety Powrotne - Przejazdy Lokalne"
dostępny będzie w siedzibie Przewoźnika, a także w Punktach
Sprzedaży.
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