Közlemény
Kitűnő tanulók vasúti utazási kedvezménye

A MÁV-START Zrt. és GySEV Zrt. 2020. augusztus 1-től december 22-ig egyszeri 90% mértékű üzletpolitikai menettérti kedvezményt biztosít a KLIK által kiadott cirkuszi belépőre jogosító kupon felmutatásával egy diák, és egyszeri 50% mértékű alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a diák egy felnőtt kísérője részére. A kedvezményes menetjegy kiindulási állomása bármely belföldi állomás, célállomása bármely budapesti állomás lehet.
A felhasználás feltételei
A kupont jegyvásárláskor be kell mutattatni.
A kedvezmény kizárólag belföldi forgalomban, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Ha az utas feláras vonaton és/vagy 1. kocsiosztályon utazik, az utasnak az adott feláras vonatra érvényes felárat
és/vagy a teljesárú kocsiosztály-különbözet díját meg kell fizetnie.
A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljesárú menetjegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy a kedvezmény a kupont felmutató
által meghatározott előadás napját megelőző nap 000-tól az előadás napját követő nap 2359-ig
vehető igénybe.
Csoportos elszámolás esetén (legalább 6 fő), a kísérők létszáma nem lehet több a diákok számánál.
Visszautazás alkalmával a kiadott kedvezményes árú menetjeggyel utazó utas(ok)nak fel kell mutatnia/mutatniuk a rendezvény helyszínén, a kijelölt helyen lebélyegzett menetjegyeket (kupon és
bélyegző minta az utasítás mellékletében).
A 90%-os üzletpolitikai kedvezmény alapján kiszolgáltatott kedvezményes árú menetjegy áráról
természetes személy és gazdálkodó szervezet részére is kiállítható egyszerűsített készpénzfizetési
számla, számla.
A kedvezményes árú menetjegy visszatérítése kizárólag az Ügyfélszolgálatnál kérhető.
Ha az utas visszaútban nem tudja felmutatni a lebélyegzett menetjegyet a menetjegy ellenőrzését
végző munkavállalónak a 90%-os üzletpolitikai kedvezményű jegyet felmutató diáknak az őt megillető kedvezmény alapján új menetjegyet, az 50%-os alkalmi menettérti kedvezmény alapján kiszolgáltatott jegyet felmutató utas részére új menetjegyet kell kiszolgáltatnia. Ha a kísérőnek van
egyéb őt megillető kedvezménye, akkor azt figyelembe lehet venni, továbbá mindkét esetben, külön-külön fel kell számítani a MÁV-START Zrt. Vasúti Menetdíjtáblázatok I. kötet Belföld C.
fejezet 2./a) pontjában előírt pótdíjat is. Az utas birtokában lévő eredeti menetjegy fel nem használásáról igazolás kerül kiállításra, mely alapján a visszatérítés kezelési költség levonása nélkül igényelhető.
MÁV-START Zrt.

