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Kolejowa rewolucja rozpoczyna się w Łodzi!  

Już w lutym pasażerowie z województwa łódzkiego kupią wszystkie 
bilety kolejowe w jednym miejscu - bez kolejek, bez biegania między 
kasami, zawsze w najkorzystniejszej cenie. Rusza pierwsza w Polsce 
platforma sprzedaży biletów kolejowych – KOLEO.  

 

Kup wszystkie bilety w jednym miejscu 

KOLEO to platforma pozwalająca kupić bilety kolejowe na różne pociągi 
w jednym miejscu. KOLEO rozwiązuje jeden z największych problemów 
polskich pasażerów - umożliwia zakup wszystkich biletów za jednym 
razem i za pomocą jednej płatności. Od ostatniego dnia lutego w KOLEO 
będzie można kupić bilet na każdy pociąg jeżdżący po województwie 
łódzkim – Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Przewozów Regionalnych i PKP 
Intercity. Z biletami kupionymi w KOLEO będzie można podróżować 
również po całej Polsce.  

 

Historia jednej podróży 

Pasażer podróżujący z przesiadkami po Polsce musi kupować oddzielne 
bilety na kolejne pociągi. W Polsce nie ma wspólnych taryf i systemów 
dystrybucji. Na przykład - podróż z Warszawy do Zgierza koło Łodzi to 
tylko jedna przesiadka ale to też konieczność zakupu dwóch różnych 
biletów, w dwóch różnych kasach lub na dwóch różnych stronach 
internetowych przewoźników. 

- Wprowadzamy prawdziwe zmiany na kolei.  Nikt w Polsce nie oferował  
takich udogodnień jednocześnie: wyszukiwania połączeń, wyceny 
podróży i sprzedaży biletów na całą trasę w najkorzystniejszej cenie - 
mówi Kuba Czajkowski, prezes Astarium – firmy, która stworzyła KOLEO.  
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- KOLEO to bardzo prosta, ale dotychczas niedostępną dla polskich 
pasażerów usługa. Dzięki naszej autorskiej technologii, nad którą 
pracowaliśmy ponad 2 lata, żaden pasażer już nigdy nie przegapi żadnej 
promocji ani oferty specjalnej. KOLEO pozwala bowiem skorzystać ze 
wszystkich dostępnych zniżek, ulg i promocji. Dzięki naszemu systemowi 
doradzimy pasażerom jak najkorzystniej podróżować koleją – najszybciej i 
najtaniej. Uwalniamy podróżnych od kolejek, a naszym partnerom 
przewoźnikom dostarczamy innowacyjny kanał dystrybucji biletów, który 
dzięki pięciu wersjom językowym jest dostępny nie tylko w Polsce ale i na 
całym świecie – dodaje Kuba Czajkowski. 

 

Bezpieczeństwo 

Platforma KOLEO ma najwyższej klasy certyfikat SSL EV wydany przez 
Polskie Centrum Certyfikacji CERTUM. Wszystkie połączenia pomiędzy 
użytkownikiem a KOLEO są szyfrowane. Płatności i rozliczenia 
gwarantowane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową, PayPro oraz SIX 
Payment Services. Platforma KOLEO chroni też dane osobowe wszystkich 
swoich pasażerów i jest zarejestrowana w GIODO. 

 

Bez żadnych dodatkowych opłat 

Niektóre systemy internetowej sprzedaży biletów pobierają od pasażerów 
wysokie opłaty transakcyjne – nawet do 10 procent wartości biletu. 
Inaczej jest w KOLEO - pasażer płaci tylko tyle ile kosztuje bilet.  
Bez żadnych dodatkowych opłat, bez prowizji czy opłat transakcyjnych – 
zawsze z gwarancją najlepszej ceny! 

 

Kiedy ruszy platforma KOLEO? 

Sprzedaż biletów kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w KOLEO 
rozpocznie się 29 lutego wraz z innymi przewoźnikami. 

 

 

 

Więcej informacji dla mediów, blogerów i dziennikarzy 

Maciej Dutkiewiecz  
maciej@koleo.pl 
http://info.koleo.pl à materiały prasowe 


