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WARUNKI PRZEWOZU:  

1. Każdy pasażer musi zgłosić się do odjazdu 15 minut wcześniej, by nie opóźniać odjazdu autobusu.  
2. Bilet upoważniający do przejazdu jest imienny i nie może być odstępowany a jego cena po wykupieniu 

nie może ulec zmianie.  
3. Bilet jednostronny jest ważny na konkretną datę podróży wpisaną n abilecie.  
4. Bilet dwustronny jest ważny przez 12 miesięcy, od daty wyjazdu. Powrót może być datowany lub 

otwarty "OPEN"  
5. Zmiany lub zgłoszenia daty powrotu należy dokonać na conajmniej 10 dni wcześniej w Biurze 

"BARTUŚ" w Polsce.  
6. Bilet typu "OPEN", w przypadku nie zgłoszenia terminu powrotu w Polsce, wymaga opłaty 5 

euro.Wpłata dokonywana jest w autobusie.  
7. Osób nietrzeźwych nie zabiera się.  
8. Spożycie alkoholu i piwa w czasie podróży zabronione, a podpitych i z odorem wysadzi się na 

najbliższym posterunku policji.  

 
REZYGNACJE:  

1. W przypadku rezygnacji z wyjazdu potrąca się:  
a. 15% ceny - do 3 dni przed planowanym wyjazdem,  
b. 50% ceny - poniżej 3 dni przed wyjazdem,  
c. 100% ceny - w dniu wyjazdu (dzień zerowy),  

2. Za rezygnację z powrotu nie przysługuje zwrot kosztów biletu.  
3. W dniu wyjazdu bilet przepada.  

 
BAGAŻ:  

1. Dopuszczany bagaż opłacony w cenie biletu to 1 sztuka do 25 kg o wymiarach: 
długość - 70 cm, szerokość - 30 cm, wysokość - 45 cm i bagaż podręczny do 5 kg.  

2. Nadbagaż jest zabierany w miarę wolnego miejsca - opłata 20 zł (w drodze z Polski do Niemiec) lub 5 € 
(w drodze z Niemiec do Polski) za pierwszą sztukę, plus 30 zł lub 10 € za każdą następną sztukę.  

3. Bagaże ponadwymiarowe i o wadze ponad 25 kg będą liczone podwójnie.  
4. Nie zabiera się bagażu o charakterze handlowym.  
5. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za bagaż o wartości powyżej 200 zł. Bagaże o wyższej wartości 

prosimy ubezpieczyć. 
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