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KOLEO - wszystkie bilety na pociągi regionalne w Małopolskim w 
jednym miejscu 
 
Kraków, 31 maj 2016 
 
 
Kraków Lotnisko, Tarnów, Oświęcim, Zakopane i każda stacja w Małopolskim – 
KOLEO pozwala kupić bilet na każdy pociąg regionalny najwygodniej i w 
najlepszej cenie.  
 
KOLEO - jeden bilet na wszystkie pociągi regionalne w Małopolskim 

Od 1 czerwca mieszkańcy woj. Małopolskiego mogą kupować bilety na wszystkie 
regionalne połączenia kolejowe w województwie małopolskim w jednym miejscu 
- serwisie KOLEO. Serwis jest dostępny pod adresem https://koleo.pl i jest 
dopasowany do tradycyjnych przeglądarek oraz urządzeń mobilnych. 

Dzięki nowej platformie, nie trzeba już korzystać z oddzielnych serwisów 
przewoźników. Wszystkie połączenia są dostępne w serwisie KOLEO, 
który pozwala na prosty i szybki zakup wszystkich biletów za pomocą̨ pojedyńczej 
transakcji. Każda przesiadka z pociągów małopolskich przewoźników 
regionalnych - Przewozów Regionalnych i Kolei Małopolskich - może zostać 
zaplanowana dzięki KOLEO. 

System pomaga pasażerowi znaleźć najdogodniejsze połączenie, sugeruje zniżki, 
ulgi i promocje i od razu informuje pasażera o ostatecznej cenie. Bilet, nawet jeżeli 
jedziemy z przesiadką i w grupie kilku osób, można kupić w 2-3 minuty w jednej 
bezpiecznej transakcji.   

Przykład? Podróż pociągiem z Oświęcimia na krakowskie lotnisko wymaga 
jednej przesiadki w Krakowie Płaszowie, z pociągu Przewozów Regionalnych 
do pociągu Kolei Małopolskich. KOLEO jest jedynym systemem internetowym, 
który pozwala zapłacić za całą podróż za jednym razem. 

 

KOLEO – wszystkie zniżki i najlepsze ceny w jednym miejscu  

W KOLEO pasażer ma pewność, że zapłaci najmniej za wszystkie bilety kolejowe. 
Inteligentny system znajdzie wszystkie oferty zniżkowe, promocje i ulgi. Jeśli 
podróżować będzie razem kilka osób, to pasażer automatycznie może skorzystać 
z oferty dla małych grup. W KOLEO można zaoszczędzić nawet 30 procent! 

Podróż z przesiadką: Tarnów – Kraków Płaszów - Wieliczka  

wspólny bilet w KOLEO: 10 zł 

bilety w oddzielnych serwisach: 13 zł + opłaty 
manipulacyjne 

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

System KOLEO jest dziełem kilkuletniej pracy polskich inżynierów, programistów 
i matematyków, którzy stworzyli unikalną technologię umożliwiającą wygodne 
planowanie podróży i zakup biletów wielu przewoźników w jednym miejscu. 

Maciej Dutkiewicz 
KOLEO 
 
T: 502 708 181 
E: maciej@koleo.pl  
 

 
 
  
 

	


