Regulamin
korzystania z BM - karty elektronicznej
PKS Sieradz spółka z o.o.
Niniejszy Regulamin jest dostępny dlapasużerów na dworcu PKS
Sieradz oraz na stronie internetowej www.pkssieradz.pl
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2. EM-k arta p asużera j e st plastikow ą, zbliżeniową kartą chip ową
zaw ier aj ącą w szęlkie informacj e doĘ czące j ej p o s iadacza.
Prawi dło w o zapro gram ow ana i o dcry tana pr zęz b i eterkę karta
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uprawnia do ptzejazdu autobusami kursowymi PKS Sieradz spółka z
o.o. na podstawie bilętu miesięcznogo, biletu okręsowęgo orazbiletu
wieloprzejazdowego.
3. EM-karta stanowi własnośćPKS Sieradz spółka z o.o.
4. EM-kartąmoże posługiwać się wyłącznię osoba, dla której zostńa
ona wydana.
5. Pierwszą EM-kartę pasażer otrzymuj e bezpłatnię wraz

z zakllpem

bilefu miesięcznogo, okresowego lub wieloprzej azdowego.

6.Pasażer zobowiązany jest do dbałościo kartę w sposób
pozwalający na zachowanie jej walorów użytkowych przez okres
korzysta nia zbiletu. Starannie użytkowana karta może słuĘć
pasażerowi przez wiele lat z uwagi na swoją trwałość.Należy
unikać trzymania karty w miejscach powodujących jej
odkształcanie np. w tylnej kieszeni spodni.
EM- karty nie należy zginać przetrzymywać w niskich
temperaturach (poniżej 4o Celsju sza), poddaw ać działaniom
wysokich temperatur (powyżej 50o Celsjusza).
. Pasażer nie nabywa własnościkarty. Pasażer zobowiązany jest
do zwrotu karty po zaprzestaniu korzystania z usługprzewozuna
podstawie biletów mie się czny ch, okre sowych lub
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t

wieloprzejazdowych. Brak zwrotu kaĘ zobowiązuje pasazera do
uiszczęnia opłaĘ w wysokości 15,00-(piętnaście)* zł.
8. W przypadku uszkodzenia, zniszczęnia lub utra§ EM-karty pasużer
zobowiązany jest do ponownego uzyskania EM-kaĘ. Za ponowne

wydanie karty pasażer jest zobowiązany uiścićopłatę w wysokości
1 5,00-(piętnaści e)* zł brutto.
9.Podczas wsiadania do autobusu pasazer obowiązkowo rejestĘe
swój przejazd poptzęz przyłożenieEM-kaĘ do czytnika
znajóąącego się przy bileterce . Szczegółowych informacji w Ęm
zakresie udzieli kierowca.
kontroli biletów pasa żer maobowiązek przedstawić na
wezwanie EM-k artę orazparagon fiskalny dokumentujący zalup
bilefu wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi w ptzypadku bilefu
10. Podczas

objętego ulgą.
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l. Postanowienia niniejszego Regulaminu mająodpowiednie

zastosowanie w przypadku nabywania biletów miesię cznych przęz
gminy w celu realizacji obowiązku dowozu dzięci do szkół oraz
w innych przypadkach grupowego nabywania biletów miesięcznych,
okresowych lub biletów uprawniających do wielokrotnych
przejazdow. W szczególności odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia o:
obowiązku zwrotu kaĘ po zaprzestaniu korzystania z usług
przęwozu na podstawie biletu - pkt 7 ,
zapłaĘ kwoty 15,00*-zł brutto w przypadku braku zwrotu karry

.
.

.

- pkt7,

płatno ściza wydanie kolejnej karty

- pkt

8.

Sieradz dnia 01 września2}L9t.
*-WysokośćkwoĘ obowiązuje od
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