
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZAKUPU I UŻYTKOWANIA BILETU MIESIĘCZNEGO 
1. Przed zakupem biletu miesięcznego należy zapoznać się z instrukcją, ogłoszeniem naboru

wniosków, klauzulą RODO. 
2. Złożenie  wniosku  jest  równoznaczne  z  akceptacją  wszystkich  warunków  dotyczących

zakupu i użytkowania biletu miesięcznego. 
3. Bilet miesięczny jest ważny na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca, na

który jest wystawiony, jest imienny i ważny tylko z dokumentem osobistym podanym w
treści. Dla biletów ulgowych dokumentem musi być ważna legitymacja uprawniająca do ulg
[wg  ustawy  z  dnia  20.06.1992r.  o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów  środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2002r nr 175 poz. 1440 ze zm.) oraz z 17
grudnia (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz. 1578)]. 

4. Aby otrzymać bilet ulgowy należy spełniać warunki określone w w/w ustawie, czyli okazać
dokument  uprawniający  do  zakupu  biletu  ulgowego  (należy  złożyć  kopię;  oryginał  do
wglądu przy składaniu wniosku) oraz posiadać taki dokument podczas przejazdu i okazać go
w przypadku kontroli wraz z biletem miesięcznym. 

5. Wykaz ulg wg ustawy znajduje się w każdym pojeździe naszej firmy. Formularze wniosków
o  wydanie  biletu  miesięcznego  dostępne  są  u  kierowców.  Pod  informacją  należy  się
podpisać oraz wpisać datę i miejscowość. 

6. Jeśli do biletu ma być wystawiona faktura VAT prosimy o dodatkowe dane (nazwa firmy,
NIP). 

7. Bilet można zakupić  w siedzibie firmy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  Bilet
można  także  zamówić/przedłużyć  wysyłając  dane  w  formie  elektronicznej  (formularz
dostępny  na  https://maxifirma.weebly.com/)  na  adres  firma.maxi@vp.pl ,  jak  również  u
kierowcy. Standardowo bilet wystawiany jest na gotówkę, w przypadku chęci płatności za
pomocą przelewu, należy dopisać taką informację podczas składania wniosku.

8. Wniosek składa się z 3 dniowym wyprzedzeniem daty odbioru biletu.
9. Bilet miesięczny należy okazać każdorazowo podczas wsiadania do pojazdu, bez wezwania

kierowcy wraz z dokumentem podanym na bilecie. 
10. Za brak biletu grozi kara grzywny w wysokości 200 zł, również w przypadku gdy został on

zakupiony, jednak pasażer nie posiada go w trakcie przejazdu. Kara za brak dokumentu
podanego na bilecie podczas kontroli 100 zł. 

11. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie napisały w formularzu, na
którym kursie odbiorą bilet będą musiały odebrać bilet na wyznaczonych przez nas kursach
oznaczonych symbolem BM na rozkładzie w ciągu 3 dni roboczych od dnia nieodebrania
biletu . 

12. Osoby, które złożą wniosek i nie zapłacą za bilet lub osoby, które otrzymały karę grzywny
za  brak  biletu  i  nie  uiszczą  opłaty  w terminie  zostaną  wpisane  do  Krajowego  Rejestru
Dłużników. 

13. Bilet  miesięczny jest  ważny w miarę wolnych miejsc.  Dokładamy wszelkich starań,  aby
przewozy  były  wykonywane  zgodnie  z  rozkładem  jazdy,  jednak  nie  odpowiadamy  za
losowe sytuacje takie jak zamknięte lub zalane drogi, korki, które uniemożliwiają przejazd i
przybycie na określony przez nas czas. 

14. W przypadku zgubienia biletu miesięcznego istnieje możliwość otrzymania duplikatu biletu,
który kosztuje 10 zł. 

15. Wszelkie  próby podrabiania,  użyczania osobom trzecim oraz fałszowania dokumentów i
biletów  będą  niezwłocznie  zgłaszane  na  Policję.  Wszelkie  działania  na  niekorzyść
finansową firmy, mogą zostać obciążone karą grzywny do 1000zł. 

16.Wszelkie dodatkowe informacje i zmiany (np. terminy składania wniosków), zawarte są w
comiesięcznych ogłoszeniach, regulaminie przewozu osób i  w pojazdach firmy „MAXI”
oraz na stronie internetowej: https://maxifirma.weebly.com/. 

17. Dane do przelewu za brak biletu: 
„MAXI” Łukasz Semik, 

Łowiczki, ul. Jodłowa 26, 32-640 Zator. 
PKO Bank Polski SA 29-1020-2384-0000-9502-0083-1511 

W tytule prosimy napisać: imię i nazwisko, opłata za brak biletu. 
☺ ZAPRASZAMY ☺ 
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