Warszawa 29/11/2019
TK Telekom
Biuro Zarządu

Szanowni Państwo,
Biuro Zarządu informuje, iż od dzisiaj możliwe jest pobranie WNIOSKU EMERYTA/RENCISTY KOLEJOWEGO
o wykup ulgowej usługi transportowej na rok 2020.
Wszyscy z Państwa zainteresowani wykupem ulgowej usługi transportowej powinni dostarczyć lub przesłać
pocztą poprawnie wypełnione wnioski do sekretariatu Biura Zarządu w siedzibie TK Telekom przy
ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie.
Do każdego wniosku dołączone muszą być:
• poprawne dowody wpłat ustalonych należności na wniosku.
• zaświadczenie ZUS w przypadku Pań poniżej 60 roku życia oraz Panów poniżej 65 roku.
Numer rachunku bankowego na jaki mogą Państwo wpłacać należności to:
TK Telekom sp. z o.o.
03-743 Warszawa ul. Kijowska 10/12A
DNB Bank Polska S.A.

86 2190 0002 3000 0046 7162 0101
Pomocą przy obsłudze wniosków (przyjmowanie, weryfikacja, dystrybucja) służyć będzie:
•

Iwona Rusak tel. 22 3922000 lub 22 3922001

Jednocześnie prosimy aby zwracali Państwo uwagę na poprawne wypełnianie wniosków (wg wypełnionych
wzorów). Wnioski wypełnione nieczytelnie, błędnie lub niekompletne (bez wymaganych załączników)
nie będą przyjmowane do realizacji do czasu poprawienia lub uzupełnienia.
Ceny pakietów oraz opłaty:
•

Pakiet I – wg obowiązujących przepisów – w pociągach uruchamianych przez PKP Intercity S.A.,
Koleje Mazowieckie, PKP SKM w Trójmieście i Warszawską Kolej Dojazdową.

Opłata w wysokości 50 zł za pakiet I + 6,34 zł legitymacja oraz 13,33 zł opłaty dystrybucyjnej łącznie
= 69,67 zł brutto.
•

Pakiet II - wg obowiązujących przepisów – w pociągach uruchamianych przez Przewozy
Regionalne, Koleje Wielkopolskie, Koleje Śląskie, Koleje Dolnośląskie, Łódzką Kolej
Aglomeracyjna, Koleje Małopolskie.

Opłata w wysokości 50 zł za pakiet II + 6,34 zł legitymacja oraz 13,33 zł opłaty dystrybucyjnej
= łącznie 69,67 zł brutto.
Przy wykupie dwóch pakietów proszę pamiętać iż opłata dystrybucyjna jest jednorazowa.
Przypominamy, że wykup ulgowych usług transportowych na rok 2020 będzie możliwy nie później niż
do końca pierwszego kwartału 2020 r.
Celem sprawnego dystrybuowania Państwa legitymacji prosimy o załączanie adresów zwrotnych
do korespondencji oraz numeru telefonu do kontaktu.

