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Regulamin promocji „Bilet? Klik i kupione!” dostępnej za pośrednictwem 

aplikacji SkyCash 

 

 

1. ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej: PR), w ramach działań promocyjno-

marketingowych przeprowadzanych w okresie 18 marca – 30 kwietnia 2016 r., umożliwia 

nowym użytkownikom aplikacji SkyCash nabywanie biletów po promocyjnej cenie, wg 

zasad opisanych poniżej. 

2. W ramach działań, o których mowa w ust. 1, PR na wybranych dworcach kolejowych 

będzie wręczać podróżnym kupony promocyjne z unikatowym kodem umożliwiającym 

zakup poprzez aplikację SkyCash biletów wg ceny promocyjnej. Ten sam kod może być 

również użyty do promocyjnego nabycia biletów za pośrednictwem Internetowego 

Systemu Sprzedaży (IPR), na zasadach określonych w Regulaminie promocji „Bilet? Klik 

i kupione!” dostępnej za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży. Liczba 

kuponów jest ograniczona. 

3. Podróżni, którzy nie byli do tej pory użytkownikami aplikacji SkyCash (nie posiadali konta 

użytkownika w systemie SkyCash) oraz w okresie 18 marca – 30 kwietnia 2016 r.: 

1) założą konto użytkownika umożliwiające nabycie biletów na przejazdy pociągami PR 

za pośrednictwem aplikacji SkyCash, na zasadach określonych w Regulaminie 

użytkownika systemu SkyCash, oraz 

2) podczas rejestracji nowego konta wprowadzą unikatowy kod znajdujący się na 

otrzymanym kuponie promocyjnym, 

będą uprawnieni do zakupu pięciu kolejnych biletów na przejazdy pociągami PR z ceną 

promocyjną, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Warunkiem naliczenia opłaty promocyjnej za bilet jest jednoczesne spełnienie 

następujących kryteriów: 

1) bilet nabywany będzie na przejazd: 

a) jednorazowy w jedną stronę, 

b) wyłącznie dla jednej osoby, 

wg Taryfy przewozowej (TPR) albo innej, dostępnej w aplikacji SkyCash oferty 

pozataryfowej (specjalnej), 

2) przejazd odbędzie się w okresie od 18 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. 

5. Opłata za: 

1) pierwszy bilet zakupiony przez nowego użytkownika (po spełnieniu wymogów 

określonych w ust. 3 i 4) wynosić będzie 50% standardowej ceny biletu, odpowiednio 

wg Taryfy przewozowej (TPR) albo innej, wybranej przez podróżnego oferty 

pozataryfowej (specjalnej) dostępnej w aplikacji SkyCash, 

2) drugi, trzeci, czwarty oraz piąty bilet zakupiony przez nowego użytkownika (po 

spełnieniu wymogów określonych w ust. 3 i 4) wynosić będzie 90% standardowej 

ceny biletu, odpowiednio wg Taryfy przewozowej (TPR) albo innej, wybranej przez 

podróżnego oferty pozataryfowej (specjalnej) dostępnej w aplikacji SkyCash. 

6. Bilety zawierają dodatkowy wypis o treści „Cena promocyjna”. 

7. Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie www.skycash.com.  

8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Regulaminu użytkownika systemu 

SkyCash. 

http://www.skycash.com/

