Przewóz Osób Krzysztof Błaszczyk, Poniatowa 116a, 24-320 Poniatowa

Jak kupić bilet miesięczny?
Bezpośrednia sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się w naszym biurze
w Lublinie przy ul. Prusa 8 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 – 16:00.
Bilet dostaniesz od ręki. Zapraszamy!

Jak zamówić bilet miesięczny za pośrednictwem biura w Poniatowej?
1. Weź zamówienie od kierowcy lub poproś nas o przesłanie go drogą elektroniczną:
krzysztof.bus@wp.pl /781 830 333.
2. Szczegółowo wypełnione zamówienie przekaż wraz z zapłatą kierowcy lub dostarcz do
biura (Poniatowa 116a) – płatność z góry.
3. Jeśli przysługuje Ci zniżka (np. uczniowska, studencka) – do zamówienia oraz zapłaty
dołącz jednorazowo kserokopię ważnego dokumentu uprawniającego Cię do zniżki.
4. Czekaj na bilet. Czas oczekiwania przy poprawnie wypełnionym zamówieniu wynosi do 2
dni roboczych.

Uwaga!
Kierowcy nie mają obowiązku znajomości cennika biletów miesięcznych.
Informację o cenie biletu miesięcznego można uzyskać pod numerem: 781 830 333 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: krzysztof.bus@wp.pl
Sprzedaż biletów miesięcznych odbywa się przeważnie do 5. dnia bieżącego miesiąca.

ZAMÓWIENIE NA BILET MIESIĘCZNY
na miesiąc:

Preferowany odbiór biletu
na kursie o godz.:

_ _ _ _ r.

Rodzaj dok. uprawniającego do ulgi (nr, seria): ……………………………....................................
PESEL: ……………………...……... Nazwisko i imię ……………………………...............................
Data ur. ……...........…………….…. zam. w …………………………………………….........................
(dokładny adres)
…………………………………………………………………………………………………………………
Pracujący / Uczeń / Student /* prosi o wydanie biletu miesięcznego na podstawie przedłożonego
w/w dokumentu uprawniającego do ulgi ustawowej na przejazdy po trasie:
Tam
Od (przystanek początkowy)
Do (przystanek końcowy)

Z powrotem
Od (przystanek początkowy)

Do (przystanek końcowy)

/*zbędne skreślić
Tel. kontaktowy: ……………………..............

Niniejszym potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych i przedłożonego dokumentu
uprawniającego do ulgi ustawowej
oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 06.06.1997r., art.270,272 Kodeksu karnego
(Dz.U.1997, nr 88, poz. 553).
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Przewóz
Osób Krzysztof Błaszczyk z siedzibą w Poniatowej 116a, 24-320 Poniatowa.

………………………....……….
(data, podpis zamawiającego)

PRZEWOŹNIK:
Wydano bilet nr ………………………………...

Cena biletu ..…………………………………..

