
 

 

U.T. „MERC – BUS” A. ZARZECZNY 
Sprzedaż biletów miesięcznych  

Zakup biletów miesięcznych ,miesięcznych jednokierunkowych 
następuje zawsze na okres od 01 do ostatniego dnia miesiąca  
 np. 01.05.2010 -31.05.2010,okres zakupu biletu od 25 do ostatniego dnia 
miesiąca , natomiast bilety okresowe całe (dwutygodniowe, 
jednokierunkowe) tylko w okresie jednego miesiąca ,okres zakupu od 5 
dni przed wygaśnięciem ważności biletu. 
Bilety miesięczne ulgowe (szkolne) obowiązują zawsze na okres od 01 do 
ostatniego dnia miesiąca  np.01.05.2010 -31.05.2010,okres zakupu biletu 
od 25 do ostatniego dnia miesiąca. 
WYMAGANIA : 
-zdjęcie do legitymacji 
-imię i nazwisko  
-adres zamieszkania 
-dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna ,dowód osobisty i nr.....) 
-trasa przejazdu 
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BILET .................................................NR.BILETU............ 
 IMIĘ............................................... 

NAZWISKO............................................................ 
ADRES:  

            MIEJSCOWOŚC / ULICA...................................... nr................ 
KOD POCZTOWY: .....-.........    ................................... 
NA LINIĘ ....................................................................... 

TRASA PRZEJAZDU ............................................................................... 
WAŻNY OD:......................... DO : .......................... 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ; ............................................................ 
              NUMER DOKUMENTU : ................................ 

                     PESEL : ........................................ 
OPŁATA .................. ZŁ. 

TYLKO ODLICZONA KWOTA 
              ODBIÓR BILETU KURSEM Z ........................... GODZ. ........... 
    (JEŚLI  INNY  KURS  NIŻ  PODANE  DO  ODBIORU)  
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