Regulamin zakupu biletu miesięcznego.

Szanowni Pasażerowie
Każdy kierowca jest bezwzględnie zobowiązany do sprzedaży biletów jednorazowych
wszystkim pasażerom nie posiadającym biletów miesięcznych.

Za brak biletu odpowiada pasażer płacąc karę w wysokości 150 zł.

Bilet miesięczny jest ważny tyko na kursach dziennych.
BILET MOŻNA ZAKUPIĆ:
1. w biurze: przy ul. Krasińskiego 15A/5 we Wrocławiu (Okolice Galerii Dominikańskiej)
od poniedziałku do piątku dowolnego dnia miesiąca w godzinach 08:00 do 16:00
2. przelewem: do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który będzie ważny bilet.
Celem zakupu biletu należy dokonać wpłaty na konto:
Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
nr 08 1940 1076 3171 1911 0002 0000
W tytule wpłaty proszę podać:
Imię, Nazwisko, miesiąc na który jest zakupiony bilet, numer linii, oraz nazwę przystanku i
godzinę kursu, na który będzie dostarczony bilet (należy podać jedną godzinę kursu zgodnie z
aktualnym rozkładem jazdy).
3. w autobusie u kierowcy: po wypełnieniu wniosku na bilet miesięczny.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.przewozy.trako.com.pl lub u kierowcy
w autobusie:
 W celu zakupu biletu miesięcznego należy złożyć wniosek i wnieść opłatę u kierowcy
w dni robocze od 20 do 31 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc na który jest
kupowany bilet.
 Potwierdzeniem złożenia zamówienia i wniesienia opłaty jest naklejka otrzymana u
kierowcy, którą kierowca nakleja na pokwitowaniu - ważna do 10-go dnia każdego
miesiąca na który był zakupiony bilet.

Jeżeli nie odebraliście Państwo biletu do 8-go dnia miesiąca ,to prosimy o kontakt
z biurem 71 78 555 97 w celu zlokalizowania biletu i przekazania go na kurs.
Po 10-tym każdego m-ca odbiór i zakup biletu miesięcznego możliwy jest
wyłącznie w biurze przy ul. Krasińskiego 15A/5 we Wrocławiu.

UWAGA: Bilety miesięczne ważne są z odpowiednim dokumentem.
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