Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Łodzi Spółka z o.o.
z siedzibą w Łodzi ul. Smutna 28
REGULAMIN
Sprzedaży i promocji biletów jednorazowych PKS w Łodzi Spółka z o.o.
sprzedawanych przy wykorzystaniu systemu e-podróżnik
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży i promocji biletów Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Łodzi Spółka z o.o. sprzedawanych za pośrednictwem sieci
internet przy wykorzystaniu systemu e-podróżnik używanego przy sprzedaży biletów przez stronę
www.e-podroznik.pl. i przez stronę www.pks.lodz.pl
2. Sprzedaż i promocja biletów organizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Łodzi Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Smutna 28, zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem 0000035793 z kapitałem zakładowym 1.520.000,
PLN.
NIP 726-22-73-613, REGON 472163334 , we współpracy z Teroplan Spółka Akcyjna z siedzibą
w Oświęcimiu ul. Klucznikowska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000493001 z kapitałem zakładowym 1.113.099,00 zł.
NIP 549-229-55-34
3. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż biletów 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. W/w zniżka handlowa procentowa jest stosowana
w przedziale cenowym: min. - 5 zł , max. - cena biletu normalnego na danej trasie.
Wysokość przyznawanej zniżki komercyjnej uzależniona jest od terminu zakupu biletu, ilości
sprzedawanych biletów na dany kurs oraz innych okoliczności uzasadniających zastosowanie
w danym przypadku zniżki komercyjnej.
4. Promocja prowadzona jest na następujących liniach komunikacyjnych:
a) linia 912004 Łódź – Lublin
- godz. 8:20 Łódź – Lublin, godz. 15:15 Lublin – Łódź
b) linia 912006 Łódź – Lublin
- godz. 6:30 Łódź – Lublin, godz. 13:10 Lublin – Łódź
- godz. 10:20 Łódź – Lublin, godz. 16:10 Lublin – Łódź
c) linia 912007 Łódź – Przemyśl
- godz. 6:00 Łódź – Przemyśl, godz. 11:05 Przemyśl – Łódź
d) linia 912008 Łódź – Rymanów Zdrój
- godz. 9:00 Łódź – Rymanów Zdrój, godz. 8:57 Rymanów Zdrój – Łódź
e) linia 912015 Łódź – Krynica Zdrój
- godz. 7:00 Łódź – Krynica Zdrój, godz. 8:20 Krynica Zdrój – Łódź
f) linia 912018 Łódź – Opole
- godz. 7:40 Łódź – Opole, godz. 15:10 Opole – Łódź
g) linia 912022 Łódź – Poznań
- godz. 6:30 Łódź – Poznań, godz. 13:00 Poznań – Łódź
h) linia 912024 Łódź – Kołobrzeg
- godz. 7:00 Łódź – Kołobrzeg, godz. 8:20 Kołobrzeg – Łódź
i)linia 912032 Łódź – Karwia
- godz. 20:00 Łódź – Karwia, godz. 20:10 Karwia – Łódź
j) linia 912034 Łódź – Kołobrzeg
- godz. 22:10 Łódź – Kołobrzeg, godz. 20:30 Kołobrzeg – Łódź

k) linia 912035 Łódź – Kraków
- godz. 12:50 Łódź – Kraków, godz. 9:00 Kraków – Łódź
l) linia 912036 Łódź – Łeba
- godz. 21:45 Łódź – Łeba, godz. 21:00 Łeba – Łódź
m) linia 912045 Łódź – Świnoujście
- godz. 22:00 Łódź – Świnoujście, godz. 20:05 Świnoujście – Łódź
n) linia 912050 Łódź – Rowy
- godz. 23:00 Łódź – Rowy, godz. 21:30 Rowy – Łódź
o) linia 912055 Łódź – Zakopane
- godz. 5:50 Łódź – Zakopane, godz. 14:55 Zakopane – Łódź
p) linia 912073 Katowice – Łódź – Karwia
- godz. 5:20 Katowice – Karwia, godz. 6:20 Karwia – Katowice
r) linia 912112 Łódź – Konin
- godz. 14:25 Łódź – Konin, godz.18:30 Konin – Łódź
5. Liczba biletów przeznaczonych aktualnie do sprzedaży i promocji oraz wysokości 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 dostępnych i
objętych promocją mogą podlegać w ten sposób w każdym momencie zwiększeniu lub
zmniejszeniu).
6. Do należności za bilet zakupiony przy wykorzystaniu systemu strony internetowej e-podróżnik
Teroplan Spółka Akcyjna dolicza się 10% tej należności, nie więcej niż 5 zł. brutto.
7. 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 nie stanowią inaczej. Nie można łączyć jednocześnie
dwóch różnych ulg (handlowych lub ustawowych).
8. Regulamin dostępny będzie w siedzibie przewoźnika, przy kasach dworca przewoźnika oraz na
stronie www.pks.lodz.pl i w serwisie www.e-podroznik.pl
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2016 roku.
10. Zmiany do Regulaminu można wprowadzić w każdym czasie.
Zarząd Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej
w Łodzi Spółka z o.o.

