TARYFA OPŁAT I UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH ORAZ ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI LINII AB
ALEJA BIELANY:
1. PRZYSŁUGUJĄCE ULGI:
ULGA NA BILETY JEDNORAZOWE
ZAKUPIONE U KIEROWCY

GRUPA UPRAWNIONYCH:
Dzieci w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania z osobnego miejsca
(konieczność pobrania biletu z ulgą 100% u kierującego pojazdem);
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
Osoby w wieku powyżej 70 lat za okazaniem dokumentu tożsamości
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalidzi wojenni I grupy oraz osoby niewidome
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Posłowie oraz Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2. BILETY JEDNORAZOWE DO NABYCIA TYLKO U KIEROWCY:

Uwaga! W przypadku ulgi 100% należy pobrać u kierowcy bilet bezpłatny.
NORMALNY

DLA PRACOWNIKÓW IKEA
(ZA OKAZANIEM KARTY IKEA)

ZA OKAZANIEM KARTY IKEA FAMILY

3,00 zł

1,50 zł
(powrót gratis za okazaniem karty oraz
wykupionego w tym samym dniu biletu)

3,00 zł

1,50 zł

1,50 zł
(powrót gratis za okazaniem karty oraz
wykupionego w tym samym dniu biletu)

1,50 zł
(powrót gratis za okazaniem karty oraz
wykupionego w tym samym dniu biletu)

Obowiązuje w kursach:
kierunek Aleja Bielany, odjazd z przystanku EPI o godz.: 05:25, 06:25, 07:25, 08:25
kierunek EPI, odjazd z przystanku Aleja Bielany o godz.: 06:00, 07:00, 08:00, 08:55
W pozostałych kursach:

3. BILETY MIESIĘCZNE:



NORMALNY

DLA PRACOWNIKÓW IKEA (ZA OKAZANIEM KARTY IKEA)

60 zł

30 zł

4. OPŁATY DODATKOWE:
W przypadku stwierdzenia u pasażera:
 braku ważnego, lub właściwego biletu za przejazd opłata dodatkowa wynosi: płatna do 7dni - 100 zł, płatna na miejscu u kontrolera – 50 zł.
przejazdu bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg, lub przejazd z nieważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulg: płatne do 7 dni - 100 zł; płatna na miejscu u kontrolera – 50 zł.
 spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 300 zł.
W przypadku braku płatności, należność wraz z odsetkami i kosztami egzekucji dochodzona będzie bez dodatkowego wezwania na drodze sądowej i komorniczej.

Pasażer, który korzystał z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i w trakcie kontroli nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego go do takiego przejazdu, może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty dodatkowej jest zgłoszenie się do siedziby
przewoźnika podanej w „Regulaminie przewozu osób…” w ciągu siedmiu dni (licząc od dnia wystawienia wezwania) i przedstawienie dokumentu uprawniającego do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
W wyjątkowych przypadkach, pasażer zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, ma prawo do wniosku o umorzenie jej części, lub odroczenia jej spłaty, lub rozłożenia na raty, w przypadku zaistnienia warunków mających istotny wpływ na możliwość realizowania zobowiązania.
Wniosek powinien zawierać: oświadczenie o uznaniu zobowiązania, uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem, zawierające opis sytuacji rodzinnej i finansowej pasażera oraz niezbędne dowody potwierdzające oświadczenie.
W przypadku, gdy pasażer nie wywiąże się z postanowień ugody, lub przedstawi fałszywe oświadczenie i/lub fałszywe dowody, opłata dodatkowa, będąca przedmiotem ugody, staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
Odwołanie od nałożenia opłaty dodatkowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania, po tym terminie wniosków nie rozpatruje się.
Taryfa opłat obowiązuje od 13.11.2015

