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Warunki przewozu  
 

 

I BILETY  

1. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej 
osobie.  

2. Bilet jednokierunkowy jest ważny na konkretną datę podróży.  
3. Bilet dwukierunkowy jest ważny przez sześć miesięcy od daty rozpoczęcia podróży.  

II REZERWACJA I ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILET  

1. Życzenia pasażerów dotyczące zmian terminu podróży będą uwzględnione w miarę możliwości 
rezerwacyjnych.  

2. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej 24 godziny przed datą wyjazdu (nie 
wliczając dni wolnych).  

3. Wszelkie zmiany muszą być opisane w bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem przedstawiciela 
biura, który dokonał adnotacji.  

4. Za bilety zwrócone po terminie ich ważności nie dokonuje się zwrotu żadnych należności.  
5. Nie dokonuje się zwrotu za niewykorzystane odcinki, krótsze niż przejazd w jedną stronę.  
6. Nie zwraca się należności za bilety zagubione, skradzione i nie wystawia się ich duplikatów.  
7. Podstawą do ubiegania się o zwrot za niewykorzystany bilet jest kupon podróżny.  
8. Zwrotu za bilet dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony. 

 
Odstępne wynosi:  

a. 10% ceny biletu, jeżeli Podróżny zgłosi zamiar nie później niż na 7 dni przed terminem 
wyjazdu,  

b. 30% ceny biletu, jeżeli Podróżny zgłosi zamiar w okresie pomiędzy 7 dniem a 48 godzin 
przed terminem wyjazdu,  

c. 70% ceny biletu, jeżeli Podróżny zgłosi zamiar pomiędzy 48 a 24–ema godzinami przed 
terminem wyjazdu,  

d. Nie dokonuje się zwrotów w przypadku rezygnacji zgłoszonej po dacie wyjazdu,  
e. Zmiany i datowanie biletu OPEN w Belgii – koszt 5 EUR; w Wielkiej Brytanii – 10 GBP, w 

Polsce (bilet do Belgii – 10zł, bilet do Wielkiej Brytanii 20zł. – 50 zł.)  

III BAGAŻ  

1. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów 
dotyczących przewozu bagażu.  

2. Podróżny może zabrać 1 sztukę bagażu o łącznej wadze do 25 kg i bagaż podręczny o wadze do 5 
kg.  

3. Dokładne informacje dotyczące przewozu bagażu oraz związanych z tym opłat, znajdują się w 
biurze prowadzącym sprzedaż naszych biletów.  

4. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych 
wymiarach.  

5. Z przewozu są wyłączone:  
o rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów  
o rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności 

materiały trujące, cuchnące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze etc.  
6. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej 

nie narusza warunku III 4 niniejszej umowy.  
7. Reklamacje z powodu strat lub uszkodzenia bagażu, powinny być zgłoszone obsłudze autokaru, 

wyłącznie w chwili jego wydania.  
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny.  
9. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów 

wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.  
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IV PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA  

1. Podróżny ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów podróży, w 
szczególności dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do 
przekraczania granicy oraz przepisów celnych.  

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez podróżnego tych 
przepisów.  

3. Pasażer proszony jest o stawienie się na 30 minut przed odjazdem autokaru.  
4. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autokaru, wynikającym z 

realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie 
pasażerów i przewoźnika.  

5. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie narkotyków w autokarze, jest zabronione.  
6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w pojeździe.  

V PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA  

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd autokarem zgodnie z niniejszymi 
Warunkami.  

2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonania zaistnieją okoliczności 
uniemożliwiające jego wykonanie, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym 
pasażerów oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty, zastępczy transport do miejsca przeznaczenia.  

3. Przewoźnik ma prawo nie wpuścić do autokaru pasażera w stanie nietrzeźwym, pod wpływem 
narkotyków, chorego zakaźnie, zakłócającego porządek w samochodzie, a także 
nieprzestrzegającego zarządzeń załogi autokaru, o których mowa w rozdziale IV pkt. 5.  

4. W przypadku, kiedy pasażer z powodu nieprzestrzegania przepisów celnych, dewizowych, 
paszportowych, wizowych lub innych, zostanie zatrzymany na granicy, powodując opóźnienie 
odjazdu autokaru, załoga autokaru deklaruje ewentualną pomoc. Jeśli jednak wykroczenie będzie 
miało poważniejsze znaczenie, autokar ma prawo odjechać bez pasażera z granicy, zgodnie z 
czasem przewidywanym w rozkładzie jazdy.  

5. Przewoźnik nie odpowiada za przerwy i opóźnienia w podróży powstałe z przyczyn od niego 
niezależnych (np.: żywioły).  
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