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Warunki przewozu  

 
 

I. Warunki ogólne 

1. Niniejsze Ogólne Umowne Warunki Przewozu są szczegółowym uzupełnieniem Ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku "Prawo Przewozowe" (Dz. U. 84.53.272), a także Rozporządzenia ministra 
transportu i gospodarki morskiej z 23 maja 1996 "W sprawie przewozu osób i bagażu" oraz 
uwzględniają postanowienia Rozporządzenia ministra finansów z 22.12.1999 r. "W sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym".  

2. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą 
międzynarodowych licencjonowanych autokarowych przewozów liniowych, realizowanych przez Biuro 
Jordan oraz partnerów polskich i zagranicznych.  

3. Obsługa międzynarodowych przewozów odbywa się przy udziale firm partnerskich - przewozy 
międzynarodowe obsługują zarówno polscy jak i zagraniczni przewoźnicy. Wszystkie firmy partnerskie 
wymienione zostały w obowiązującym rozkładzie jazdy Europejskiej Sieci Połączeń Autobusowych 
Eurolines Polska do której należy Jordan.  

4. Jazdę na trasie może wykonać zastępczo autobus inny niż firm partnerskich podanych w rozkładzie 
jazdy, przy czym każdorazowym wyróżnikiem autobusu wykonującego jazdę na trasie jest tablica za 
przednią szybą z wypisanym numerem lub nazwą linii, nazwą miejscowości docelowej i nazwami firm 
partnerskich posiadających wspólną licencję liniową.  

5. Zakupując bilet Biura Jordan, Pasażer (Podróżny) zawiera umowę o przejazd, stronami której jest 
Pasażer oraz przewoźnik. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy 
przewozowej należy kierować na adres BIURO JORDAN,  
ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków listownie lub pocztą elektroniczną na adres office@jordan.pl, w okresie do 
jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu 
reklamacji prosimy opisać zaistniałe okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody 
i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego 
kserokopię.  

II. Przewoźnik 

1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia 
przewozu w przypadku, gdy:  

a. pasażer nie przestrzega warunków umowy przejazdu,  
b. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np.: alkohol, 

narkotyki, itp),  
c. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać 

współpasażerom,  
d. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,  
e. pasażer nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie 

stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze 
imigracyjne.  

f. pasażer przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy 
granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru z granicy.  

2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w 
niniejszych Warunkach przewozu.  
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3. W przypadkach opisanych w punktach II/1, II/2 nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych przez 
Pasażera w związku z podróżą.  

4. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy, 
przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu.  

5. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia 
przez niego autobusu, oraz za uszkodzenia lub całkowitą bądź częściową utratę bagażu - na zasadach 
określonych w niniejszych Warunkach przewozu. Powstanie szkody i jej wysokość pasażer powinien 
udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.  

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, 
biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.  

7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. 
zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani 
wynikających z nich dalszych, bliżej nie określonych skutków.  

III. Pasażer 

1. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty konieczne przy przekraczaniu 
granic państwowych oraz przestrzegać warunków wizowych i celnych wszystkich krajów przez które 
odbywa się podróż.  

2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku 
życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej, w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować 
samodzielnie. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie przez wymienione osoby Upoważnienia do 
przewozu niepełnoletniego pasażera lub samodzielnego przejazdu osoby niepełnoletniej.  

3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz 
wskazanych przez załogę autokaru. Pasażer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub 
końcowej) zapisanej w bilecie wyłącznie po akceptacji przewoźnika.  

4. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 15 min przed planowanym odjazdem autokaru. Nie 
stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.  

5. W autokarach liniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i 
używania środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające.  

6. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.  
7. Pasażer, który wskutek zaniedbania, bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autobusu 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 100 PLN lub 
równowartości tej kwoty w EURO przeliczonej według obowiązującego kursu NBP.  

IV. Bilet 

1. Warunki ogólne  
a. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autobusowy oznacza akceptację postanowień niniejszych 

"Ogólnych umownych warunków przewozu".  
b. Nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego 

właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody przewoźnika.  
c. Okładka biletu stanowi jego integralną część.  
d. Do kontroli biletu upoważniona jest załoga autokaru, upoważnieni pracownicy przewoźnika, a 

także pracownicy Eurolines posiadający identyfikator, oraz zlecenie do przeprowadzenia 
kontroli.  

e. Nie wystawia się duplikatów biletów.  
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2. Warunki ważności biletu  
a. Bilet ważny jest 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że 

najpóźniejszy termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty 
rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. Odstępstwa od tej zasady zawarte są w 
szczegółowych informacjach dotyczących poszczególnych linii w punkcie V/4.  

b. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:  
§ określenie trasy podróży oraz jej datę,  
§ imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,  
§ nazwę przewoźnika - sprzedawcy,  
§ kwotę opłaconą za bilet  
§ pieczątkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu  

c. Bilet zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.1999 r. (W sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) jest 
fakturą VAT jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej 
sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę 
należności wraz z podatkiem, kwotę podatku (§ 47)  

d. Poza osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno wyrywać z biletu poszczególnych jego 
odcinków. Samowolne wyrwanie jakiegokolwiek kuponu znajdującego się w bilecie powoduje 
automatyczne jego unieważnienie.  

e. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie, itp.), w stopniu uniemożliwiającym jego 
jednoznaczne odczytanie przez osoby kontrolujące powoduje utratę jego ważności.  

3. Rodzaje biletów  
a. Bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną 

stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.  
b. Bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie 

strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.  
c. Bilet dwustronny typu "open" - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z 

tą jednak różnicą, że datę wyjazdu na powrót określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie 
wybranym terminie.  

d. W przypadku biletu "open" czas do zarezerwowania podróży powrotnej powinien uwzględniać 
fakt 6-miesięcznej ważności biletu, opisanej w punkcie IV/2/a Rezerwacja dokonywana będzie 
w miarę dostępnych miejsc w autobusie.  

4. Rezerwacja  
a. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletów.  
b. Rezerwacja miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.  
c. Przedsprzedaż biletów, w zależności od linii, możliwa jest najwcześniej na 2 lub 1 miesiąc przed 

dniem planowanego wyjazdu.  
d. Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy linii, miejsca ewentualnych 

przesiadek na trasie linii, i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy Eurolines Polska.  
e. Dokładne informacje na temat opłat oraz miejsc dokonywania rezerwacji na bilety typu "open" 

zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej oraz u załóg 
autobusów.  

5. Zmiany  
a. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w przeddzień wyjazdu.  
b. W dniu wyjazdu nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w bilecie - obowiązuje wykupienie 

nowego biletu.  
6. Ceny  

a. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. 
Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza 
granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w 
punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie.  
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b. Cena biletu wynika z sumy wartości odcinka krajowego powiększonego o podatek Vat (7%) 
oraz wartości odcinka zagranicznego i stanowi należność za bilet.  

7. Zniżki  
a. Generalnie stosowane są następujące zniżki przy zakupie biletów:  

§ 80% dla dzieci do 4 roku życia,  
§ 50% dla dzieci od 4 do 12 roku życia oraz dla osób z pierwszą grupą inwalidzką (na 

podstawie ważnej legitymacji), bądź dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
(na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS), a także dla ich 
opiekuna podczas podróży,  

§ 10% dla młodzieży która nie ukończyła 26 roku życia,  
§ 10% dla seniorów powyżej 60 roku życia,  
§ 10% dla grup zorganizowanych, liczących powyżej 10 osób  
§ 10% dla studentów posiadających legitymację ISIC  
§ Dla stałych klientów przysługują zniżki preferencyjne określone w rozkładach jazdy 

linii.  
 
Podane w niniejszym punkcie warunki wiekowe, uprawniające do skorzystania ze 
zniżek, muszą być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia podróży.  

b. Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładzie jazdy w miejscach 
dotyczących danej linii oraz w szczegółowych informacjach dotyczących poszczególnych linii 
punkt V/4  

c. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas 
największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowania) zniżek.  

d. Przewidzianych promocji na sprzedaż biletów nie sumuje się.  
8. Zwroty biletów  

a. Nie dokonuje się zwrotu należności za:  
§ bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety 

zgubione lub skradzione,  
§ bilety w których termin odjazdu autokaru mija w dniu zgłoszenia rezygnacji w części 

przypadającej na niezrealizowaną jazdę,  
§ bilety niewykorzystane w przypadku gdy upłynął ich termin ważności.  

b. Nie dokonuje się zwrotów należności za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę.  
c. Podstawą do ubiegania się o zwrot za niewykorzystany bilet jest kompletność zawartych w nim 

kuponów oraz zwrot paragonu z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaż nastąpiła z jej użyciem).  
d. Na pisemny i udokumentowany wniosek Pasażera zawierający uzasadnienie, przewoźnik ma 

prawo ustalić indywidualne zasady zwrotu.  
e. W przypadku rezygnacji z przejazdu zwrotu należności dokonuje kasa w której bilet został 

zakupiony, w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu z potrąceniem 10 % ceny biletu. W 
przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego zwrotowi podlega 
różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10%.  

9. Opłaty  

Opłaty związane ze zwrotami i zmianami w biletach umieszczone są w szczegółowych informacjach 
dotyczących poszczególnych linii punkt V/4.  
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V. Bagaż 

1. Ilość / ciężar / waga / wymiar  
a. Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 2 sztuki bagażu - jedną sztukę bagażu 

podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + 
długość) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na 
swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem 
pasażera. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym 
pasażerom.  

b. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego, przy czym łączny 
ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg, o ile warunki w rozkładzie w miejscach 
dotyczących poszczególnych linii nie stanowią inaczej.  

c. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowane jako bagaż podwójny i tym 
samym obciążany będzie podwójną opłatą.  

d. O zabraniu większej ilości bagażu decyduje każdorazowo załoga autobusu.  
e. W przypadku zgody załogi na zabranie większej ilości sztuk bagażu za każdą kolejną sztukę 

bagażu obowiązuje ta sama dopłata jaką pobiera się przy przewozie drugiego bagażu. Opłaty za 
przewóz bagażu podane są w rozkładach jazdy w miejscach dotyczących poszczególnych linii 
oraz w szczegółowych informacjach dotyczących poszczególnych linii punkt V/4  

f. Pasażer ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu jeżeli nie otrzymał od załogi banderoli 
bagażowej oznaczonej jako płatnej.  

2. Warunki szczególne  
a. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera 

trwałą przewieszką zawierającą jego nazwisko i adres.  
b. Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu 

rehabilitacyjnego.  
c. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony.  
d. O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, to 

w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca 
zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w 
EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być przez Pasażera 
ubezpieczony na jego koszt. Zabrania się przewozu w rzeczy których przewóz jest 
niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.  

e. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody 
innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.  

f. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki 
bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków ("W razie uzasadnionego podejrzenia 
przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza przepisu ust. 2; 
jeżeli podróżny nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzaniu lub nie można go odszukać, 
sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika" 
- art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 15. 11.1984 r. Prawo Przewozowe).  

g. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez 
niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie 
tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także 
na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.  

h. Bagaż którego nie można przypisać do konkretnej osoby, będzie przez załogę autokaru usunięty 
z pojazdu.  

i. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca w którym pasażer 
kończy podróż.  
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3. Reklamacje  
a. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.  
b. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są 

objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.  
c. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny.  
d. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili 

jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w 
przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą 
przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w 
bilecie pasażera.  

e. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany 
do przechowywani u przewoźnika na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania 
bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość 
bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.  

4. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych linii:  

Linia do Austrii - Wiedeń - wyjazdy wieczorne 

§ Bilet ważny 3 miesiące od daty wyjazdu 
§ Zniżki: 

10 %- młodzież do dnia ukończenia 26 roku życia, studenci po okazaniu legitymacji ISIC, osoby 
powyżej 60 roku życia, przewozy grupowe powyżej 10 osób,  
50% - dzieci do 12 roku życia, inwalida I grupy, opiekun inwalidy I grupy, 
80 % - dzieci do 4 roku życia  

§ Zmiana daty wyjazdu - bezpłatnie 
§ Datowanie biletu open - bezpłatnie 
§ Bilety promocyjne nie podlegają zmianom 
§ Opłata za bagaż dodatkowy: w Polsce 10 PLN, w Austrii 3 EURO  

Linia do Austrii - Wiedeń - wyjazd niedziela rano 

§ Bilet ważny 3 miesiące od daty wyjazdu 
§ Zniżki: 

10 %- młodzież do dnia ukończenia 26 roku życia, studenci po okazaniu legitymacji ISIC, osoby 
powyżej 60 roku życia, przewozy grupowe powyżej 10 osób,  
50% - dzieci do 12 roku życia, inwalida I grupy, opiekun inwalidy I grupy, 
80 % - dzieci do 4 roku życia  

§ Zmiana daty wyjazdu - bezpłatnie 
§ Datowanie biletu open - bezpłatnie 
§ Opłata za bagaż dodatkowy: w Polsce 10 PLN, w Austrii 3 EURO  
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Linia do Włoch Północnych: Udine, Mestre, Verona, Brescia, Mediolan, Alessandria, Turyn, 
Genua 

§ Bilet ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu 
§ Zniżki: 

10 %- młodzież do dnia ukończenia 26 roku życia, studenci po okazaniu legitymacji ISIC, osoby 
powyżej 60 roku życia, przewozy grupowe powyżej 10 osób,  
50% - dzieci do 12 roku życia, inwalida I grupy, opiekun inwalidy I grupy, 
80 % - dzieci do 4 roku życia  

§ Zmiana daty wyjazdu: w Polsce: 20 PLN, we Włoszech 8 EURO 
§ Datowanie biletu open: w Polsce 20 PLN, we Włoszech 8 EURO 
§ Opłata za bagaż dodatkowy : w Polsce 20 PLN, we Włoszech 8 EURO 

Linia do Belgii: Liege, Leuven, Bruksela, Antwerpia 

§ Bilet ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu 
§ Zniżki: 

10 %- młodzież do dnia ukończenia 26 roku życia, studenci po okazaniu legitymacji ISIC, osoby 
powyżej 60 roku życia, przewozy grupowe powyżej 10 osób,  
50% - dzieci do 12 roku życia, inwalida I grupy, opiekun inwalidy I grupy,  
80 % - dzieci do 4 roku życia  

§ Zmiana daty wyjazdu: w Polsce 30 PLN, w Belgii - bezpłatnie 
§ Datowanie biletu open - bezpłatnie 
§ Opłata za bagaż dodatkowy: w Polsce 20 PLN, w Belgii 8 EURO 

Linia na Litwę: Wilno, Kowno, Marijampole 

§ Bilet ważny 3 miesiące od daty wyjazdu 
§ Zniżki: 

10 %- młodzież do dnia ukończenia 26 roku życia, studenci po okazaniu legitymacji ISIC, osoby 
powyżej 60 roku życia, przewozy grupowe powyżej 10 osób, 
50% - dzieci do 12 roku życia, inwalida I grupy, opiekun inwalidy I grupy, 
80 % - dzieci do 4 roku życia  

§ Zmiana daty wyjazdu: w Polsce 20 PLN, na Litwie bezpłatnie 
§ Datowanie biletu open: w Polsce 20 PLN, na Litwie bezpłatnie 
§ Opłata za bagaż dodatkowy: w Polsce 20 PLN, na Litwie równowartość 5 EURO 

Linia w Polsce: Gliwice, Katowice, Kraków 

§ Obowiązują bilety normalne - brak zniżek 
§ Można wykupić bilety dwustronne datowane 
§ Bez dopłat za bagaż  
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