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Warunki przewozu  

 
 
1. Bilet jest ważny 6 miesięcy od daty wyjazdy.  
2. Bilet jest imienny i nie może być udostępniany osobie trzeciej  
3. Prosimy o przybycie na wskazany w rozkładach jazdy przystanek, na co najmniej 15 minut przed 
planowanym odjazdem autokaru.  
4. Kierowca-pilot podczas całej podróży gotów jest do udzielania Państwu pomocy  
5. W cenie biletu można zabrać 1 lub 2 sztuki bagażu do 30 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg.  
6. Przejazd na podstawie biletu 'open' wymaga wcześniejszej rezerwacji.  
7. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym 
urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom 
technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego  
8. Zwroty, zmiany i rezygnacje:  
 
linia BZ 115 - Śląsk  
- Zwrot biletu do 1 dnia przed wyjazdem powoduje naliczenie kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% 
ceny netto biletu  
- Zgłoszenie rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenie się do autokaru powoduje naliczenie kosztów w 
wysokości 100% wartości biletu  
- Zmiany terminu wyjazdu zgłoszone w dniu wyjazdu nie są uwzględniane i powodują utratę ważności biletu  
- Za zmianę terminu wyjazdu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł  
- Bilet wykupiony w obie strony a wykorzystany tylko w jedną stronę podlega zwrotowi w wysokości 25% 
wartości netto biletu  
- Dopłata za przejazd powrotny do biletu jednostronnego objęta jest opłatą manipulacyjną w wysokości 20 zł  
 
linia B 150 - Warszawa  
- Zwrot biletu do 1 dnia przed wyjazdem powoduje naliczenie kosztów manipulacyjnych w wysokości 10% 
ceny netto biletu  
- Zgłoszenie rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenie się do autokaru powoduje naliczenie kosztów w 
wysokości 100% wartości biletu  
- Zmiany terminu wyjazdu zgłoszone w dniu wyjazdu nie są uwzględniane i powodują utratę ważności biletu  
- Zmiana terminu wyjazdu do jednego dnia przed wyjazdem - bezpłatnie  
- Bilet wykupiony w obie strony a wykorzystany tylko w jedną stronę - podlega zwrotowi różnica ceny netto 
biletu dwustronnego i jednostronnego pomniejszona o 10%  
 
9. Zniżki  
 
linia BZ 115 - Śląsk  
- dzieci do lat 4 - 80%  
- dzieci do lat 14 - 30%  
- młodzież do 26 lat - 10%  
- osoby powyżej 60 lat - 10%  
- 'Stali klienci' - 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta A.T. Zawadzkie lub innych firm przewozowych  
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linia B 150 - Warszawa  
- dzieci do lat 4 - 80%  
tylko przy zakupie biletu pełnopłatnego dla opiekuna; jedna zniżka dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej, 
drugiemu i kolejnemu dziecku (poniżej 12 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje 
zniżka jak dla młodzieży do 26 lat  
- dzieci do lat 12 - 50%  
tylko przy zakupie biletu pełnopłatnego dla opiekuna; jedna zniżka dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej, 
drugiemu i kolejnemu dziecku (poniżej 12 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje 
zniżka jak dla młodzieży do 26 lat  
- młodzież do 26 lat - 10%  
- osoby powyżej 60 lat - 10%  
- 'Stali klienci' - 15%  
- przejazdy grupowe powyżej 10 osób - 10%  
 
linia B 180 - Warszawa  
- dzieci do lat 4 - 80%  
tylko przy zakupie biletu pełnopłatnego dla opiekuna; jedna zniżka dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej, 
drugiemu i kolejnemu dziecku (poniżej 12 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje 
zniżka jak dla młodzieży do 26 lat  
- dzieci do lat 12 - 50%  
tylko przy zakupie biletu pełnopłatnego dla opiekuna; jedna zniżka dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej, 
drugiemu i kolejnemu dziecku (poniżej 12 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje 
zniżka jak dla młodzieży do 26 lat  
- młodzież do 26 lat - 10%  
- osoby powyżej 60 lat - 10%  
- 'Stali klienci' - 15%  
- przejazdy grupowe powyżej 10 osób - 10%  
 
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS WAŻNE  
- Zastrzegamy sobie prawo odmowy przewozu osoby, która znajduje się w stanie wskazującym na spożycie 
środków odurzających (alkoholu, narkotyków) lub zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.  
- Nie zabieramy bagażu niebezpiecznego, zawierającego duże ilości alkoholu lub papierosów oraz bagażu o 
nieprzyjemnym zapachu.  
- Miejsca w autokarze są numerowane, uprzejmie prosimy, aby podczas jazdy pozostawali Państwo na 
wyznaczonych przez kierowcę miejscach, nie chodzili po autokarze, zwłaszcza, gdy pojazd rusza z przystanku.  
- Jeżeli siedzenie w autobusie wyposażone jest w pasy, należy obowiązkowo je zapiąć - ze względu na Państwa 
bezpieczeństwo, jak i przepisy ruchu drogowego.  
- Siatki umieszczone na fotelach przeznaczone są tylko na drobne przedmioty, prosimy o niewkładanie do nich 
np. dużych butelek z napojami i śmieci.  
- W pobliżu każdego okna awaryjnego znajduje się młotek służący - w wyjątkowych sytuacjach - do rozbijania 
szyby. Wyjście awaryjne wykorzystujemy tylko w przypadkach, gdy wyjście drzwiami jest niemożliwe.  
- Prosimy o punktualne powroty z przerw, by niepotrzebnie nie przedłużać podróży. Załoga ma prawo odjechać 
bez spóźnionego Pasażera.  
- Pasażerowie wychodzący z autokaru nie powinni pozostawiać swoich dokumentów oraz rzeczy 
wartościowych w pojeździe. Jeżeli posiadacie Państwo przy sobie większą kwotę pieniędzy, prosimy nie 
trzymać jej w jednym miejscu - zmniejsza to ryzyko ewentualnej kradzieży całej kwoty.  
- Prosimy zachować szczególną ostrożność w stosunku do korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych 
towarów oraz pod żadnym pozorem nie brać udziału w grach hazardowych (np. trzy karty).  
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KOMFORTOWO DO CELU PODRÓŻY  
- Przed odprawą graniczną Pasażer powinien przygotować bilet i paszport (bądź dowód osobisty) do wglądu 
urzędników kontroli granicznej. W czasie odprawy należy zsunąć fotele oraz powstrzymać się od spożywania 
posiłków.  
- Podczas podróży planowane są przerwy. Kawa i herbata serwowane są podczas tych przerw oraz - w miarę 
możliwości - podczas jazdy. Ponieważ w naszych autokarach nie ma pilotów, prosimy o nieprzeszkadzanie 
kierowcom w czasie przerw nocnych.  
- Kubeczki z napojów oraz inne śmieci prosimy wyrzucać do koszy, znajdujących się koło kierowcy oraz w 
środkowej części autobusu, naprzeciwko drzwi.  
- Autokary są sprzątane przed każdym wyjazdem, a kilka razy w roku są czyszczone karcherem. Prosimy, 
zatem o dbanie o czystość, nieprzyklejanie gum do żucia na zasłonkach, fotelach i poręczach. Dzięki temu nie 
narazicie się Państwo sami na nieprzyjemne niespodzianki.  
- Z uwagi na całkowity zakaz palenia w autobusach (także w toalecie!), prosimy Podróżnych o bezwzględne 
jego przestrzeganie. Złamanie zakazu skutkuje nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 50 EURO.  
- Autokary jeżdżące naszymi liniami wyposażone są w niewielkie toalety, dostępne podczas jazdy. Prosimy o 
korzystanie z nich w pozycji siedzącej, tak by zapewnić sobie i współpasażerom czystość.  
- Każde miejsce w autokarze posiada indywidualne oświetlenie, a rozkładane fotele zapewniają wygodę oraz 
spokojny sen podczas podróży.  
- Na pokład autobusu Podróżny może zabrać ze sobą jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwolą na 
umieszczenie go na półkach znajdujących się nad fotelami, pod sufitem. 
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