
§ 47. „WCZEŚNIEJ” 

1. Uprawnieni 

1) bilet według oferty „Wcześniej” z zastosowaniem opłat normalnych może nabyć każda osoba; 

2) osoba posiadająca indywidualne uprawnienia do korzystania z ulgi 37%, 51%, 78%, 95% i 100% może 

nabyć bilet ulgowy.  

2.  Zakres ważności 

1) ofertę stosuje się przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych wyłącznie w klasie 2 

pociągów TLK, IC, EIC, EIP, przewidzianych w rozkładzie jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5; 

2) na przejazd pociągiem TLK, IC na miejscu sypialnym lub do leżenia podróżny zobowiązany jest 

nabyć odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia na zasadach określonych w § 9, 

uiszczając należność w pełnej wysokości.   

3. Warunki stosowania 

1) skreślony;  

2) bilety sprzedawane są według trzech poziomów opłat: 

a) I poziom opłat – 30% upustu od ceny bazowej, 

b) II poziom opłat – 20% upustu od ceny bazowej,  

c) III poziom opłat – 10% upustu od ceny bazowej; 

liczba dostępnych biletów w każdym z poziomów opłat jest limitowana; 

3) bilety wg oferty z zastosowaniem: 

a) I poziomu opłat – sprzedawane są w okresie przedsprzedaży 30 – 21 dni przed dniem wyjazdu; 

b) II poziomu opłat – sprzedawane są po wyprzedaniu limitu miejsc według I poziomu opłat albo w 

okresie przedsprzedaży 20 – 14 dni przed dniem wyjazdu; 

c) III poziomu opłat – sprzedawane są po wyprzedaniu limitu miejsc według II poziomu opłat albo 

w okresie przedsprzedaży 13 – 7 dni przed dniem wyjazdu.   

Po wyprzedaniu limitu miejsc na przejazd danego dnia, danym pociągiem, w danej relacji, kolejno 

według I, II, III poziomu opłat, stosuje się cenę bazową; 

4) bilet według oferty ważny jest tylko w dniu, relacji, pociągu, wagonie, na miejsce w nim określone 

i jest zaopatrzony w nadruk – „WCZEŚNIEJ”; 

5) oferta nie ma zastosowania: 

a) przy odprawie podróżnych w pociągu,  

b) przy odprawie grup, 

c) do biletów abonamentowych, 

d) w razie zamiaru przejazdu w klasie 1, choćby na części drogi przejazdu, 

e) przy przejazdach osób, którym pracodawca wykupił uprawnienia do ulgowych przejazdów (§45), 

f) przy przejazdach wg oferty Bilet dla Seniora (§46a), Bilet Rodzinny z wyjątkiem osób 

korzystających z indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych (§48), 

g) skreślony. 

 

4. Opłaty 

Według oferty „WCZEŚNIEJ” sprzedawane są bilety normalne lub z ulgą 37%, 51%, 78%, 95% i 100%, 

zgodnie z Cennikiem usług. 

 

5. Zmiana umowy przewozu 

1) podróżny, który zamierza na całej lub na części drogi przejazdu zmienić umowę przewozu 

zobowiązany jest  w kasie biletowej przed terminem odjazdu wskazanym na posiadanym bilecie 

nabyć nowy bilet na faktyczny przejazd na zasadach określonych w § 11; 
2) podróżny, który w kasie biletowej przed terminem odjazdu nie dopelnił formalności związanych ze 

zmianą umowy przewozu i zamierza odbyć przejazd: 
a) poza stację przeznaczenia wskazaną na posiadanym bilecie, 



b) w wagonie innej klasy, 

c) innym pociągiem, 
zobowiązany jest zgłosić to konduktorowi na zasadach określonych w Regulaminie i odpowiednio 

uiścić różnicę należności pomiędzy opłatą ustaloną za faktyczny przejazd (zgodnie 

z indywidualnymi uprawnieniami bez zastosowania oferty) a ceną posiadanego biletu, na zasadach 

określonych w §§ 11 – 22 lub uzyskać poświadczenie, na zasadach określonych w § 23; 
d)  pociągiem innego przewoźnika zobowiazany jest nabyć nowy bilet zgodnie z indywidualnymi 

uprawnieniami, na zasadach określonych w § 24; posiadany odpowiednio poświadczony bilet 

podlega zwrotowi na warunkach określonych w Regulaminie.  
 


