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Warunki przewozu  

 
 
1. Sprzedaż 

 
Sprzedaż biletów prowadzą biura POL -FOL oraz upoważnieni agenci działający na rzecz POL-FOL. Potwierdzeniem 
zakupu jest 
wpłata równa cenie biletu. Dokonując zakupu pasażer wyraża zgodę na przyjęcie warunków przewozu określonych przez 
POL-FOL. 
OFERTY SPECJALNE. W przypadku sprzedaży biletu w ofercie specjalnej POL-FOL zastrzega sobie prawo do 
zmiany części lub całości warunków przewozu. 
 
2. Bilety 
 
Bilet jest ważny 9 miesięcy od daty wyjazdu. 
ZWROTY. W przypadku zwrotu całkowicie lub częściowo niewykorzystanego biletu do 10 dni przed kursem lub 
upływem 
terminu ważności biletu dokonuje się potrącenia 10% wartości niewykorzystanego odcinka. Przy zwrocie między 9 a 
1dniem 
roboczym przed kursem lub upływem terminu ważności biletu potrącane jest 25% wartości niewykorzystanego odcinka, 
poniżej 
24 godzin przed kursem lub upływem terminu ważności biletu potrącane jest 90% wartości niewykorzystanego odcinka. 
Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety w przypadku rezygnacji z przejazdu zgłoszonej po terminie odjazdu 
autokaru. 
Zwrotu dokonuje biuro wystawiające bilet. 
ZAGUBIENIA. Nie wystawia się duplikatów biletów. W przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia biletu pasażer 
ma 
możliwość zakupu nowego biletu z 50% zniżką, przy czym koszty te są w całości zwracane po przedstawieniu 
odnalezionego 
biletu. 
ZMIANY. Za zmiany terminu podróży pobierana będzie opłata w wysokości podanej w cenniku. W dniu wyjazdu zmiana 
terminu nie jest możliwa. W przypadku niewykorzystania przejazdu bilet traci ważność. 
BILET OPEN. POL-FOL nie może zagwarantować wolnych miejsc posiadaczom biletów powrotnych otwartych. W 
związku z 
tym prosimy odpowiednio wcześniej dokonywać rezerwacji miejsca na podróż powrotną. Za rezerwację w biletach OPEN 
pobierana jest opłata w wysokości podanej w cenniku. 
Bilet jest imienny i nie może być udostępniony innym osobom. 
 
3. Zmiana warunków kursowania 
 
POL-FOL zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w organizacji podróży tzn. połączenia promowego, trasy 
przejazdu bądź 
środka transportu. 
 
4. Odwołanie kursu 
 
POL-FOL może być zmuszony do odwołania niektórych lub wszystkich kursów wymienionych w niniejszej 
broszurze. Może 
to nastąpić jedynie w uzasadnionym przypadku i z powodów niezależnych od POL-FOL". Wszelkie opłaty wniesione 
przez 
pasażerów na rzecz POL-FOL podlegają wówczas zwrotowi, zaś POL-FOL nie ponosi żadnej dodatkowej 
odpowiedzialności 
za wynikłe z tego powodu straty poniesione przez pasażerów. 
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5. Bagaże 
 
Pasażer ma prawo przewozu jednej sztuki bagażu o wadze do 30 kg, przy czym suma wymiarów nie może przekraczać 
160 cm. 
Bagaż ten jest rejestrowany. 
BAGAŻ PODRĘCZNY. Dozwolony jest przewóz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg, który powinien być 
umieszczony 
pod fotelem pasażera lub na półce nad fotelem. 
NADBAGAŻ. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwala na to miejsce w 
luku 
bagażowym i za dodatkową opłatą. Bagaż ten jest rejestrowany. 
REKLAMACJE dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym będą przyjmowane tylko po uprzednim 
zgłoszeniu 
szkody w chwili wydawania bagażu przez obsługę autokaru. Odpowiedzialność przewoźnika za zarejestrowany bagaż nie 
przekracza kwoty 500 PLN . Zalecamy indywidualne ubezpieczenie wartościowego bagażu. 
 
6. Inne 
 
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów wynikłe ze złych warunków atmosferycznych, 
drogowych lub 
awarii autokaru. 
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po kursie w autokarze przez zapomnienie lub z innego 
powodu. 
Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów celno--wizowych poszczególnych krajów. Przewoźnik 
nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez podróżnego tych przepisów. Obsługa ma prawo odmówić 
zabrania 
pasażera, który nie stosuje się do w/w przepisów. Maksymalny okres oczekiwania na podróżnych zatrzymanych podczas 
kontroli 
paszportowej wynosi 15 minut. 
W autokarach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, zażywania środków 
odurzających. 
Obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. 
Pasażerowie są ubezpieczeni jedynie w zakresie NW podczas jazdy w autokarze. 
 
7. Warunki taryf 
 
Dziecko: dzieci do 12 lat. 
Senior: osoby powyżej 60 lat. 
Student: osoby do 26 lat . 
Grupy: możliwość negocjacji cen. 
Stały klient: 15% zniżki dla posiadaczy Karty Stałego Klienta 
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