Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bydgoszczy Sp. z o.o.

INFORMATOR
ZAKUP BILETU

Drodzy pasażerowie
PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. stosuje różne
możliwości zakupu biletu, by pasażer nie tracił czasu
w kolejkach przy kasach biletowych i mógł zakupić
bilety niemalże w każdym miejscu swojego pobytu.
Dla tych z Państwa, którzy korzystają z naszych
usług sporadycznie lub nie mają pełnej informacji jak
i gdzie można zakupić bilet przygotowaliśmy ten krótki
informator.

Zachęcamy Państwa do korzystania
z naszych usług, życząc przyjemnej podróży.

1. Zakup biletów w kasach
dworcowych.
• Bilety jednorazowe, miesięczne, okresowe i
wieloprzejazdowe można nabywać w kasach
biletowych w Bydgoszczy od godz. 7:00 do godz.
18:00.
• Bilety okresowe i miesięczne można nabywać w
kasach biletowych Bazy Nakło od godz. 11:00 do
godz. 14:00 i Bazy Świecie od godz. 7:00 do 15:00.
Na przełomie miesięcy bilety są sprzedawane
zgodnie z komunikatem umieszczanym na stronie
www.pks.bydgoszcz.pl .
• Bilety miesięczne, okresowe i wieloprzejazdowe
sprzedajemy w formie kart zbliżeniowych.

2. Zakup biletu w autobusie
• Nie masz czasu i nie chcesz stać w kolejce do
kasy biletowej kup bilet jednorazowy bezpośrednio
przed podróżą u kierowcy w autobusie.
• W autobusie możesz również przedłużyć
zakupiony w formie Em-karty bilet miesięczny i
okresowy.
• Pamiętaj, że bilet elektroniczny możesz przedłużyć
po przerwie trwającej nie dłużej niż 99 dni.
Kierowca nie może dokonać żadnych zmian
w Em-karcie typu: okres ważności, cena biletu czy
zmiana relacji.

3. Zakup biletu w aplikacji
internetowej
• Bilety w komunikacji dalekobieżnej można zakupić
poprzez stronę internetową w systemie
e-podróżnik.
• Relacje, w których istnieje możliwość zakupu biletu
przez internet to:
- Bydgoszcz – Warszawa i powrót
- Kołobrzeg – Warszawa i powrót
- Szczecin – Białystok i powrót
oraz dalekobieżne kursy sezonowe.
• Aby zakupić bilet proszę skorzystać z wyszukiwarki
połączeń na stronie www.pks.bydgoszcz.pl .

4. Rezerwacja biletu
• Rezerwacji biletu na kursy dalekobieżne można
dokonać telefonicznie pod nr tel. 52 327 61 61 lub
poprzez formularz elektroniczny na stronie
www.pks.bydgoszcz.pl w zakładce Strefa
pasażera.
• Rezerwacji można dokonać na 30 do 2 dni przed
planowaną podróżą.
• Każda osoba rezerwująca bilet poprzez formularz
elektroniczny otrzyma potwierdzenie rezerwacji
bądź jej odrzucenie z przyczyny braku dostępnych
miejsc na podany nr telefonu lub adres e-mail.
• Przed przystąpieniem do rezerwacji biletu należy
zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie
www. pks. bydgoszcz. pl / strefa pasażera /
Formularz rezerwacji biletu w komunikacji
dalekobieżnej.

5. NOWOŚĆ ! Bilet w komórce
• Z dniem 17 grudnia 2013 r. uruchomiliśmy sprzedaż
biletów jednorazowych w aplikacji mobilnej na telefony
komórkowe z systemem Android.
• Obecnie dostępne będą do zakupu bilety w komunikacji
dalekobieżnej.
• Aplikację mobilną można pobrać ze sklepu Google Play
wyszukując „epodroznik”.
• Zapraszamy do korzystania z tej usługi i przekazywania
nam wszelkich uwag dotyczących systemu mobilnego.

6. NOWOŚĆ! Doładowanie biletów
w formie Em-karty przez internet.
• Z przyjemnośćią informujemy Państwa o
uruchomieniu dodatkowego kanału sprzedaży
biletów.
• Od dnia 24.02.2014 r. będą mogli Państwo
doładowywać em-karty z zapisanymi biletami
poprzez naszą stronę internetową
www.pks.bydgoszcz.pl
• Wystarczy w panelu na stronie głównej podać
numer swojej em-karty.
• Prosimy o zapoznanie z Regulaminem
korzystania z biletu elektronicznego
zamieszczonego na dole strony w zakładce
Strefa pasażera/ Bilet elektroniczny
Więcej informacji uzyskają Państwo
na naszej stronie.

