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Warunki przewozu  

 
 

BILETY I REZERWACJE 

1. Wykupienie  biletu  upoważnia  do  przejazdu  autokarem  firmy  APPIA  i jest potwierdzeniem zaakceptowania 
warunków przewozu osób i bagażu na linii tej firmy. 

2. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstępowany innej osobie. 

3. Pasażer ma obowiązek posiadania biletu przez cały czas trwania podróży. 

4. Bilet tzw. OPEN jest ważny 4 miesiące od daty wyjazdu. 

5. Rezerwacji miejsca na powrót (przy bilecie OPEN) należy dokonać najpóźniej 7 dni, a w sezonie tj. od 1 
czerwca do 30 września i w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 14 dni przed planowanym 
powrotem. Za ustalenie terminu powrotu pobierana jest oplata w wysokości 5 Euro lub 20 PLN. 

6. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej 2 dni robocze przed odjazdem autobusu. Za 
każdorazową zmianę terminu pobierana jest opłata w wysokości 5 Euro lub 20 PLN. Zmiana terminu wyjazdu 
może być dokonana maksymalnie trzy razy. 

7. Przewoźnik nie wystawia duplikatów biletów, ani nie zwraca należności za bilety zniszczone, 
zagubione, skradzione. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność podania biletu do Włoch, prosimy, aby Agenci po 
wypisaniu biletu w Eurotickecie zgłaszali telefonicznie ten fakt, a my wydrukujemy bilet i podamy 
go przez autokar. W ten sposób unikniemy podwójnego wypisywania biletów. 

8. Przedsprzedaż biletów odbywa się z czteromiesięcznym wyprzedzeniem. 

BAGAŻ 

1. Podróżny ma prawo do zabrania ze sobą, bezpłatnie, bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz bagażu 
przewożonego w bagażnikach autobusu w ilości jednej walizki lub torby podróżnej o wadze do 25 kg i 
maksymalnych wymiarach 80x55x25 cm. 

2. Bagaż powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem jego właściciela. 

3. Każdy dodatkowy bagaż lub bagaż nietypowy podlega dodatkowej opłacie i może być zabrany tylko pod 
warunkiem posiadania wolnego miejsca i za uprzednią zgodą przewoźnika. 

4. W  przypadku  utraty  bagażu  z winy  przewoźnika  wysokość  odszkodowania dotyczącego zarejestrowanego 
bagażu nie może przekraczać kwoty 130 Euro.  

•     Bagaż, którego wartość przekracza daną kwotę, na czas podróży, winien zostać dodatkowo ubezpieczony w 
towarzystwie ubezpieczeniowym przez pasażera na jego koszt. 

•     Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny pasażera (poza przypadkiem, kiedy szkoda powstała z winy 
przewoźnika) 
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ZNIŻKI 

1. 10 % za bilet w dwie strony 

2. 10 % dla młodzieży uczącej się od 13 do 24 roku życia (wymagane okazanie legitymacji szkolnej, studenckiej) 

3. 10 % dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób 
4. 50 % dla dzieci do 12 roku życia, pod warunkiem że w podróży towarzyszy im osoba dorosła.  

W przypadku, gdy dziecko podróżuje samodzielnie (przy czym samodzielnie podróżować mogą dzieci  

powyżej 10 lat) opłata za przejazd wynosi 100% ceny biletu. 

Zniżki nie podlegają kumulacji.  

ZWROT BILETÓW 

1. Zwrotu należności za niewykorzystany przejazd dokonuje biuro, w którym bilet został zakupiony. W przypadku 
zakupu biletu w autobusie zwrotu dokonuje przewoźnik lub biura przez niego wskazane. 

2. Zwrotowi  nie  podlega  bilet,  w  którym  zmieniano   datę  wyjazdu  oraz  bilet dwustronny, gdzie 
zrealizowano przejazd w jedną stronę. 

3. W przypadku rezygnacji z przejazdu  
• do trzech dni przed wyjazdem potrącamy 10% wartości biletu 
• od trzech do dwóch dni przed wyjazdem potrącamy 30% wartości biletu 
• jeden dzień przed wyjazdem potrącamy 50% wartości biletu 
• w dniu wyjazdu bilet nie podlega zwrotowi 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 

1. Przewoźnik ma obowiązek przewieźć pasażera i jego bagaż na trasie oznaczonej na bilecie.  

2. Obsługa  autokaru  ma  prawo  nie  dopuścić  do  zajęcia  miejsca  lub  zażądać opuszczenia   autokaru   (bez  
zwrotu   kosztów   przejazdu)   w   przypadku,   gdy pasażer:  

• nie przestrzega warunków umowy o przewóz  
• znajduje się w stanie nietrzeźwym, zakłóca podróż innym uczestnikom przewozu lub obsłudze 

autokaru  
• swoim zachowaniem doprowadza do dewastacji autokaru  

3. Przewoźnik  ma  prawo  do  wysadzenia  pasażera,  jeżeli  nie  przestrzega  on przepisów celno dewizowych 
lub nie posiada dokumentów wymaganych przy przekraczaniu granic.  

4. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego 
autobusu oraz za uszkodzenia lub całkowitą bądź częściową utratę bagażu - z wyjątkiem przypadków, gdy 
w.w. sytuacja powstała z winy pasażera lub osoby trzeciej, za działanie której przewoźnik nie ponosi 
odpowiedzialności.  

5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów   wartościowych,   
wszelkiego    rodzaju    dokumentów    oraz   zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.  

6. Powstałe szkody i ich wartość powinien udowodnić pasażer.  

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty  pozostawione przez pasażera w autokarze.  
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8. Obsługa autokaru ma obowiązek udzielania informacji dotyczących przejazdu, pomocy  przy  zajmowaniu   
miejsca  oraz  zapewniania   możliwie  najwyższego komfortu podróży.  

9. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursu autobusów z przyczyn od niego niezależnych 
(zamknięcie granic, żywioły itp.).  

10. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu przewoźnik jest zobowiązany     do     
zapewnienia     pasażerowi     innego     środka     transportu umożliwiającego dotarcie pasażera na miejsce 
przeznaczenia.  

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA 

1. Pasażer ma prawo do przejazdu autobusem zgodnie z posiadanym biletem oraz do przewiezienia określonej 
ilości bagażu. 

2. Dzieci do lat 12 muszą podróżować z opiekunem, z wyjątkiem, gdy czynność tę przejmie obsługa autokaru, co 
wymaga każdorazowo indywidualnych uzgodnień z przewoźnikiem. 

3. W czasie trwania podróży pasażer ma obowiązek posiadania ważnego biletu oraz dokumentów 
upoważniających do przekraczania granic. 

4. Wsiadanie i wysiadanie do autobusu jest dozwolone w miejscach wyznaczonych w rozkładzie jazdy oraz 
wskazanych przez obsługę autobusu. 

5. Pasażer odpowiada za ewentualne szkody, jakie wyrządził przewoźnikowi lub innym pasażerom. 

6. Pasażer, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewoźnikiem, może przewieźć małe zwierzę domowe, na które 
posiada ważny paszport i badania weterynaryjne. Za przewóz zwierząt pobierana jest opłata wynosząca 50 % 
wartości całego biletu. 

7. Pasażer winien stawić się na przystanku 20 min przed planowanym odjazdem. 

8. Wszelkie   reklamacje   dotyczące   przewozu   pasażer  winien   złożyć   w   formie pisemnej, w siedzibie 
firmy APPIA, najpóźniej 14 dni od momentu zaistniałej sytuacji. 
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