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Warunki przewozu  

 
 

1. BILETY 

1.1. Do przejazdu autokarem firmy "ORLAND" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie  
zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu" 
oraz oznacza zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer i Przewoźnik. 

1.2. Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na konkretnego Pasażera, stąd nie można go odstępować 
innym osobom, bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro 
sprzedaży, jedynie przed rozpoczęciem pierwszej, opisanej w bilecie podróży. 

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. 

1.4. Bilet zakupiony w naszej firmie gwarantuje powrót w terminie zarezerwowanym w dniu zakupu. Pasażer 
ma możliwość zakupienia biletu w jedną stronę. Bilet ważny jest sześć miesięcy licząc od daty wyjazdu. 

1.5. Ustalenie terminu powrotu dla biletu "open" może nastąpić najpóźniej na trzy dni przed planowanym 
terminem powrotu za opłatą 20 PLN / 5 EUR w Polsce i Niemczech oraz 30 PLN / 10 CHF w Polsce i 
Szwajcarii. 

1.6. Zmiana terminu powrotu może nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed pierwotnie ustalonym terminem 
(nie wliczając dni wolnych od pracy - niedziel i świąt) za opłatą 5 EUR w Niemczech, 20 PLN w Polsce, pod 
warunkiem posiadania wolnych miejsc. 

1.7. Rezygnacja z przejazdu w dniu wyjazdu powoduje stratę biletu. W dniu wyjazdu nie ma możliwości 
dokonania zmiany daty wyjazdu. Przy rezygnacji Pasażera z przejazdu na co najmniej jeden dzień przed 
planowanym terminem przejazdu (nie wliczając dni wolnych od pracy - niedziel i świąt) zwracamy koszt biletu, 
po potrąceniu 10% ceny biletu. W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu 
dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen brutto biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, 
pomniejszona o 10% wartości tak określonej różnicy, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji z przejazdu co 
najmniej na jeden dzień przed planowanym terminem przejazdu. Zwrotu należności dokonuje tylko kasa w 
której bilet został wykupiony. 

1.8. Nie dokonuje się zwrotu należności: 

• za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub 
skradzione, 

• w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż jeden dzień przed terminem 
przejazdu, w części przypadającej na niezrealizowaną jazdę, 

• za bilety niewykorzystane, w przypadku gdy upłynął ich termin ważności.  

 

 

 

http://www.mastertravel.pl


Warunki przewozu – Linie autokarowe ORLAND 
 

Master Travel s.c. – www.mastertravel.pl 
 

1.9. Stosowane są następujące zniżki: 

• 10% dla młodzieży do ukończenia 26 roku życia, seniorów od ukończenia 60 roku życia, grup 
zorganizowanych powyżej 10 osób, 

• 15% dla posiadaczy karty stałego klienta, którą Pasażer otrzymuje po oddaniu 4 oryginałów biletów, 
wystawionych na tego Pasażera oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, 

• 50% dla dziecka do ukończenia 12 roku życia, podróżującego pod opieką osoby dorosłej. Zniżka ta 
przysługuje tylko dla jednego dziecka podróżującego z osobą dorosłą.  

• 80% dla dziecka do ukończenia 4 roku życia, podróżującego pod opieką osoby dorosłej. Zniżka ta 
przysługuje tylko dla jednego dziecka podróżującego z osobą dorosłą.  

 
 
Zniżki obowiązują tylko dla biletów międzynarodowych.  

1.10. W przypadku gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą 
przysługującą zniżkę (nie sumuje się zniżek). 

1.11. Bilet zniżkowy jest ważny tylko z dokumentem uprawniającym do zniżki (dowód, paszport) lub po 
spełnieniu warunków uprawniających do zniżki (zniżka stałego klienta, grupa zorganizowana). 

1.12. Niespełnienie powyższego spowoduje konieczność dokonania dopłaty kwoty stanowiącej różnicę 
pomiędzy ceną biletu pełnego a ceną biletu ulgowego oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 20,- PLN w Polsce 
a w Niemczech 5,- EUR. 

1.13. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem Sprzedawcy biletu. Poza 
osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno wyrywać z biletu poszczególnych jego odcinków. 
Samowolne wyrwanie jakiegokolwiek kuponu znajdującego się w bilecie powoduje automatyczne jego 
unieważnienie. W okresie krótszym niż 1 dzień poprzedzający wyjazd, nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w 
umowie o przewóz (w bilecie) w zakresie jazdy przypadającej na ten termin. W takim przypadku obowiązuje 
wykupienie nowego biletu. 

 

2. PRZEWÓZ BAGAŻU 

2.1. Dopuszczalny bagaż opłacony w cenie biletu to: jedna sztuka bagażu podstawowego o wadze do 25 kg 
(walizka, torba podróżna) o łącznych wymiarach 190 cm ( wysokość + szerokość + długość) oraz 1 sztuka 
bagażu podręcznego (teczka, torba podróżna, reklamówka) o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na 
swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera. 
Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. 

2.2. Dodatkowy bagaż może być zabrany pod warunkiem posiadania wolnego miejsca  
(przy czym łączny ciężar wszystkich bagaży nie może przekroczyć 35 kg), za dodatkową opłatą: w Polsce i w 
Niemczech 20 PLN / 5 EUR, w Polsce i Szwajcarii 30 PLN / 10 CHF. O zabraniu dodatkowego bagażu 
decyduje każdorazowo załoga autokaru. 

2.3. Pasażer ma prawo odmowy zapłaty za przewóz dodatkowego bagażu, jeżeli ten bagaż nie został 
oznakowany banderolą bagażową oznaczoną jako płatną lub nie otrzymał innego pokwitowania pobrania 
opłaty. 
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2.4. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą 
przewieszką, zawierającą jego nazwisko i adres. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, 
pomyłkową zamianę lub kradzież bagażu nie podpisanego. 

2.5. Przewoźnik odpowiada za bagaż podpisany, powierzony na przechowanie, złożony w bagażniku - o 
wartości nie wyższej niż 1.000,- PLN. W przypadku, gdy wartość bagażu jest wyższa zaleca się podróżnym 
oddzielne ubezpieczenie bagażu. 

2.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym. 

2.7. Zabrania się przewożenia materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, stwarzać 
możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym, bądź Przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na 
niewygody. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w 
niniejszym Regulaminie przewozu. 

2.8. Podróżny ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego 
bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autokarze. 

2.9. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym Pasażer kończy 
podróż. 

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

2.11. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego 
wydania, bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku, gdy bagaż 
przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą Przewoźnika. Fakt zgłoszenia 
reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie Pasażera. 

2.12. Przewóz zwierząt w autobusie jest zabroniony. 

 

3. PRAWA i OBOWIĄZKI PASAŻERA 

3.1. Pasażer ma prawo przejazdu na trasie zgodnie z wykupionym biletem, pod warunkiem zastosowania się do 
"Regulaminu przewozu". 

3.2. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz winien stosować się do wszelkich 
związanych z podróżą wymogów państwowych, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne 
uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy, świadectwa szczepień). 

3.3. Dzieci do ukończenia 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, 
gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego 
"Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej" wystawionego przez prawnego opiekuna. Osoby w wieku 
od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać dokument "Upoważnienie do przewozu 
osoby niepełnoletniej" 

3.4. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w autokarze w 
czasie podróży. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem nie są 
objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej Przewoźnika. 
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3.5. Wsiadanie i wysiadanie z autokaru jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz 
wskazanych przez obsługę autokaru. Pasażer ma prawo zmienić miejsce wsiadania i wysiadania zapisane w 
bilecie, wyłącznie po akceptacji biura sprzedającego bilet. 

3.6. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom. Za szkody powstałe z winy 
dzieci, wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 

3.7. W autokarach liniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i 
używania środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające. Ze względów technicznych 
używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy autokarem może być zabronione. 

3.8. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. 
Niestawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. 

3.9. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z "Regulaminem przewozu" przed wykupieniem biletu, a jego 
nabycie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych warunków. 

3.10. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń obsługi autokaru. 

3.11. Ewentualne skargi i zażalenia związane z realizacją umowy przewozu przyjmowane są wyłącznie w 
formie pisemnej do 14 dni od dnia realizacji usługi przewozowej, na adres Z.G. "ORLAND" sp. z o.o. w 
Żędowicach. 

   

4. PRAWA i OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 

4.1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego zapewnienia 
przewozu w przypadku, gdy Pasażer: 

• nie przestrzega "Regulaminu przewozu", 
• znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np.: alkoholu, narkotyków, itp.),  
• znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,  
• zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów, 
• nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do 

przepisów celno - dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,  
• przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym 

samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.  

4.2. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia Pasażera na przejściu granicznym, jeżeli nie posiada on 
wymaganych dokumentów do przekroczenia granicy, nie stosuje się do przepisów zezwalających na 
przekraczanie granic państwowych lub nie stosuje się do przepisów celno - dewizowych. 

4.3. W przypadkach opisanych w punktach 1 i 2 nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w 
związku z podróżą. 

4.4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w 
jego posiadanie drogą sprzeczną z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika. 

4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w 
niniejszym Regulaminie przewozu. 
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4.6. Jazdę na trasie może wykonać zastępczo inny autokar niż Przewoźnika, przy czym każdorazowym 
wyróżnikiem autokaru wykonującego jazdę na trasie jest tablica za przednią szybą, z wypisaną nazwą linii, 
nazwą miejscowości docelowej i nazwą firmy. 

4.7. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, Przewoźnik 
jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu. 

4.8. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez 
niego autokaru na zasadach określonych w niniejszym "Regulaminie przewozu", Powstanie szkody i jej 
wysokość Pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z 
jego winy. 

4.9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, 
papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. 

4.10. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. 
zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani 
wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. Informacje o ewentualnym opóźnieniu udzielane 
są pod numerami telefonów:  
w Niemczech - (09721) 47 59 00; w Polsce - (077) 46 22 330. 

4.11. "Regulamin przewozu" wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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