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Oferta specjalna „ŁKA + KOLEJ WĄSKOTOROWA” 

§ 1. 
Słownik terminów 

1. „ŁKA” sp. z o.o.- „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
(90-051), przy ul. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście  
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000359408, NIP 725-202-58-42, 
REGON 100893710. 

2. Pasażer – osoba odbywająca przejazd. 
3. KWRRB – „Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała”. 
4. Bilet ŁKA – bilet ważny na przejazd pociągiem „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”  

sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter. 
5. Voucher – kupon uprawniający do zakupu promocyjnych biletów na przejazd 

pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter. Kupon dostępny  
na stronie internetowej KWRRB www.kolejrogowska.pl (zakładka rozkłady jazdy). 

§ 2. 
Zakres ważności 

1. Oferta dotyczy promocyjnej ceny biletu na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. 
kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter w relacji z/do Rogowa. 

2. Terminy obowiązywania promocyjnych cen biletów to wspólne dni kursowania 
pociągów KWRRB oraz pociągów „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter 
w okresie od 28 czerwca 2020 r. do 27 września 2020 r. t.j. w każdą niedzielę  
oraz 15 sierpnia 2020 r. 

§ 3. 
Warunki stosowania 

1. Pasażer po okazaniu vouchera może zakupić w: 

 kasie biletowej,  
albo  

 u obsługi pociągu „ŁKA” sp. z o.o. (bez opłaty za wydanie biletu), 
bilet jednorazowy na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA 
Sprinter wg taryfy Łódzkie Łączy.  

2. Przy kontroli biletów, Pasażer jest zobowiązany do przedstawienia obsłudze 
pociągu: 

 ważnego biletu na przejazd, 

 vouchera, o którym mowa w § 1 – wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu 
elektronicznym wyposażony w ekran o przekątnej min. 3 cali (np. telefon 
komórkowy, smartfon, tablet, notebook). 

W przypadku przejazdu na podstawie biletu z ulgą ustawową Pasażer zobowiązany 
jest dodatkowo posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie  
do korzystania z danej ulgi. 

§ 4. 
Cena biletu  

Cena promocyjnego biletu jednorazowego na podstawie taryfy Łódzkie Łączy  
na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, w ramach 
oferty stosowane są ulgi ustawowe zgodnie z indywidualnym uprawnieniem.  
Wysokość opłat za przewóz osób uzależniona od odległości taryfowej oraz wymiaru 
ulgi ustawowej.  
Tabele opłat wg taryfy Łódzkie Łączy zawarte są w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP). 

http://www.kolejrogowska.pl/
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§ 5. 
Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się 
odpowiednie postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 
osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), dostępne  
na stronie na stronie: www.lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/. 

http://www.lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/

