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Warunki przewozu  

 
 
BILETY 

1. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie. 
2. Bilet jednokierunkowy lub dwukierunkowy ważny jest na oznaczone daty podróży. 
3. Bilet dwukierunkowy OPEN ważny jest przez 12 miesięcy od daty rozpoczęcia podróży. 
4. Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie biletu oraz podczas przejazdu przedstawienie 

dokumentów potwierdzających uprawnienie do zniżki. 
5. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem "Umownych warunków przewozu". 
6. Przewoźnik może odmówić dokonania rezerwacji biletu OPEN na żądany przez pasażera termin w 

przypadku braku wolnych miejsc. 

REZERWACJA I ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILET 

1. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej na jeden dzień przed odjazdem autobusu (nie 
wliczając dni wolnych - niedziele i święta). 

2. Za dokonanie zmiany terminu podróży oraz za datowanie biletu OPEN pobierane są opłaty, których 
wysokość jest publikowana w cennikach lub rozkładach jazdy. 

3. Wszelkie zmiany muszą być opisane w bilecie wraz z datą, pieczątką i podpisem przedstawiciela biura, 
który dokonał zmiany. 

4. W przypadku rezygnacji z przejazdu, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, 
w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu z potrąceniem 10 % ceny biletu. 

5. Na mniej niż 24 godziny przed wyjazdem nie dokonuje się żądanych zmian na bilecie. 
6. Za bilety zwrócone po terminie ich ważności nie dokonuje się zwrotu żadnych należności. 
7. Nie dokonuje się zwrotu za niewykorzystane odcinki krótsze niż przejazd w jedną stronę. 
8. Nie zwraca się należności za bilety zgubione/skradzione i nie wystawia się ich duplikatów 
9. Podstawą do ubiegania się o zwrot za niewykorzystany bilet jest kupon podróżny wraz z okładką. 
10. Zwrotów dokonuje się w walucie zakupu. 

BAGAŻ 

1. Pasażer powinien stawić się na odjazd autobusu z bagażem opisanym imieniem i nazwiskiem. 
2. . Podróżny obowiązany jest do przestrzegania ustanowionych przez przewoźnika przepisów 

dotyczących przewozu bagażu. 
3. Pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu o wymiarach łącznych 190 cm (wysokość + szerokość + 

długość) i łącznej wadze 40kg oraz bagażu podręcznego o wadze do 5 kg o wymiarach łącznych 88 cm 
(wysokość + szerokość + długość) mieszczącego się na półce bagażowej. 

4. Za dodatkowy bagaż (nadbagaż) pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, a bagaż 
zabierany jest w miarę wolnego miejsca. 

5. Dokładne informacje dotyczące przewozu bagażu oraz związanych z tym opłat znajdują się w aktualnie 
obowiązujących rozkładach jazdy, jak również w biurach prowadzących sprzedaż naszych biletów. 

6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach. 
7. Z przewozu określonego w pkt. 2 są wyłączone: 

a) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, 
b) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności 

materiały trujące, cuchnące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze, etc.  
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8. W nawiązaniu do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. "Prawo Przewozowe" przewoźnik w razie 
uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza warunku 
pkt. 5. 

9. Przewożenie zwierząt jest zabronione. 
10. . Reklamacje z powodu strat lub uszkodzenia bagażu (wyłącznie oznakowanego, znajdującego się w 

czasie podróży w luku bagażowym) powinny być zgłoszone obsłudze autokaru w chwili jego wydania. 
Wysokość odszkodowania dotyczącego wyłącznie zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 500 
PLN. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w towarzystwie ubezpieczeniowym. 

11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny. 
12. Przewoźnik nie odpowiada za szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, 

rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. 
13. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego 

wydania bezpośrednio u osoby wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy 
bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany odpowiednim kuponem. Fakt 
zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru. 

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA 

1. Podróżny ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów podróży, w 
szczególności dotyczących zasad odbywania podróży, dokumentów uprawniających do przekraczania 
granicy oraz przepisów celnych. 

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez podróżnego tych 
przepisów. 

3. Dzieci do lat 12 mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
4. Pasażer proszony jest o stawienie się na 30 minut przed odjazdem autobusu. 
5. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autobusu wynikającym z 

realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie 
pasażerów i przewoźnika. 

6. Pasażer ma prawo do przejazdu autokarem zgodnie z posiadanym biletem oraz przewiezienia ilości 
bagażu określonych w "Umownych warunkach przewozu". Wsiadanie i wysiadanie może odbywać się 
wyłącznie na przystankach określonych w bilecie pasażera zgodnie z rozkładem jazdy. 

7. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie narkotyków w autobusie jest zabronione, pod 
rygorem opuszczenia pojazdu. 

8. Zabrania się głośnego słuchania odbiorników radiowych, magnetofonów, gry na instrumentach 
muzycznych, jeżeli pasażerowie i załoga autobusu nie wyrażą na to zgody. 

9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego w autobusie. 
10. Ewentualne reklamacje prosimy kierować w formie pisemnej do Polka Service Sp. z o.o., 00-071 

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13. 
11. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest 

przedmiotem reklamacji. 
12. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd autobusem zgodnie z niniejszymi Warunkami 
i obowiązującym rozkładem jazdy. 

2. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności 
uniemożliwiające jego wykonanie, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
pasażerów oraz zapewnić im, bez dodatkowej opłaty, zastępczy przewóz do miejsca przeznaczenia. 
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3. Przewoźnik ma prawo nie wpuścić do autobusu (lub spowodować opuszczenie autobusu w czasie 
podróży) pasażera w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków, chorego zakaźnie, zakłócającego 
porządek w autobusie, a także nie przestrzegającego zarządzeń załogi autobusu. 

4. W przypadku, kiedy pasażer z powodu nie przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, 
paszportowych, wizowych lub innych zostanie zatrzymany na granicy powodując opóźnienie odjazdu 
autobusu, załoga autobusu ma prawo odjechać bez pasażera z granicy zgodnie z czasem 
przewidywanym w rozkładzie jazdy. 

5. Przewoźnik nie odpowiada za przerwy i opóźnienia w podróży powstałe z niezależnych od niego 
przyczyn (np.: żywioły, decyzja wojska, policji, zamknięcia drogi, odprawy graniczne), jak również złe 
warunki atmosferyczne oraz inne nie przewidziane sytuacje przez przewoźnika. 

6. Na czas podróży w autobusie pasażer jest ubezpieczony przez przewoźnika w ramach obowiązujących 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
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