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1. Należność za wykonaną usługę naliczona jest wg cen umownych. 
2. W przypadku zrezygnowania z wykonania usługi, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 40% 

ustalonej w Zamówieniu należności za usługę. 
3. Gdy podczas realizowania niniejszego Zamówienia wynikają dodatkowe koszty spowodowane przez 

Zamawiającego lub wynikają z rozszerzenia zakresu wykonywanej usługi, Zamawiający zobowiązany 
jest do ich pokrycia. 

4. W autokarach/busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków 
odurzających, a także zakaz palenia tytoniu.  

5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w 
przypadku gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym 
na spożycie środków odurzających    ( alkoholu, narkotyków ); zachowuje się w sposób uciążliwy dla 
współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer lub w 
przypadku osoby nieletniej opiekun prawny. 

6. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi ( w tym szczególnie zniszczenia 
wyposażenia autokaru ) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie 
Cywilnym.  

7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od nich niezależnych. 
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna. 
9. Zamawiający ma obowiązek zapewnić oraz pokryć koszty związane z miejscem noclegowym Kierowcy 

oraz miejscem na parkingu strzeżonym dla wynajętego autokaru/busu. 
10. Pasażerom zabrania się stawiania żądań i wymagań w stosunku do Kierowcy, które byłyby sprzeczne z 

przepisami o ruchu drogowym. 
11. Dopuszczalny czas jazdy w ciągu dnia nie może przekroczyć 9 godzin ( czas kierowania autobusem bez 

przerw nie może przekroczyć 4,5 godz. ). Po tym czasie wymagana jest 45-minutowa przerwa w 
realizacji usługi. Przerwa ta może być zastąpiona przez krótsze przerwy co najmniej 15-minutowe ( Dz. 
U. Nr 123 z dn. 25 października 2001 r. ze zm. ).    

12. Osobą upoważnioną do współpracy z Kierowcą jest osoba składająca zamówienie. 
13. Przerwa podczas realizowania usługi uzależniona jest od Kierowcy. 
14. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji Zamówienia należy kierować na adres P.B.P. „Euro-

Expres” ul. Podwale 10 46-200 Kluczbork w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności będących 
przedmiotem reklamacji. Przewoźnik rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia na 
wskazany powyżej adres. 

15. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
Zamówieniu przez P.B.P. „Euro-Expres” w Kluczborku dla celów strategicznych i marketingowych. 

16. Zapoznałem się z Warunkami Realizacji Zamówienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
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