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Warunki przewozu  

 
 

1. Dokonanie zakupu biletu PTT MACHURA oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie 
przyjęcia niniejszego regulaminu. 

2. Bilet wystawiony jest na danego pasażera i nie może być odstąpiony innej osobie. 
3. Pasażer powinien przybyć na przystanek co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem z ważnym 

biletem. 
4. Pasażer powinien zajmować miejsce wskazane przez obsługę i podczas podróży stosować się do zaleceń 

obsługi. 
5. Przewoźnik nie odpowiada za konsekwencje braku właściwych dokumentów uprawniających do 

przekroczenia granicy. Pasażer powinien przestrzegać przepisów celno - dewizowych. Za skutki 
odprawy celnej przewoźnik nie odpowiada. 

6. Obsługa ma prawo odmówić zabrania pasażera w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem środków 
odurzających. 

7. W autokarze zabronione jest palenie papierosów - kara 100 zł. 
8. W razie wystąpienia choroby podróżnego w czasie podróży, wszelkie koszty ponosi podróżny. 
9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie autokaru związane z postojami na granicy, 

czynnikami atmosferycznymi i drogowymi jak również awarii autobusu. 
10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna. 
11. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. 

Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w 
autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte 
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. 

12. Bilet ważny jest 6 miesięcy od daty wyjazdu. Zmianę powrotu i zamknięcia typu "OPEN" można 
dokonać na 10 dni przed i w przypadku wolnych miejsc. 

13. W razie rezygnacji - potrącenia: do 7 dni przed wyjazdem 40%, do 3 dni przed wyjazdem 70%, później 
niż 3 dni lub zgłoszenie rezygnacji 100%. 

14. Podróżny do biletu ma prawo zabrać 1 sztukę bagażu do 25 kg oraz bagaż podręczny do 5 kg . Za 
nadbagaż w miarę wolnych miejsc w lukach autokaru pobiera się opłatę - z Polski - 20 zł, z Niemiec - 5 
Euro. 

15. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż o wartości większej niż cena biletu. Bagaż powinien być podpisany 
nazwiskiem podróżnego. 

16. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer 
ubezpiecza je we własny zakresie i zgłasza ten fakt załodze w chwili przekazania bagażu do przewozu.  

17. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym. 
18. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu 

przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o 
wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. 

19. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte 
ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. 

20. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do 
zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść 
Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody (na zasadach ogólnych przewidzianych w 
Kodeksie Cywilnym). W przypadku gdy wyrządzone szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 
spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na 
rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji. 

21. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego nie dokonuje 
się zwrotu żadnych należności 
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22. Po oddaniu: 5 biletów - 50% premii od pełnej ceny biletu, 10 biletów - 100% premii. Bilet już 
premiowany nie wchodzi w następną zniżkę do premii . 
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