
REGULAMIN PRZEWOZU LUX-
REISEN SP. Z O.O.

Regulamin  dotycz cy  ogólnych  warunkówą
przewozu osób i rzeczy
Obowi zuj cy  od  dnia  11  czerwca   2018ą ą
roku.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Niniejszy  Regulamin  sporz dzono  wą
oparciu o 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000
Nr 50 poz. 601, z pó n. zmian.), Ustawa z dniaź
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2011  r.  Nr  264,  poz.  1573  z  pó n.  zmian.),ź
Rozporz dzenie  Parlamentu  Europejskiego  ią
Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r.
dotycz ce  praw  pasa erów  w  transporcieą ż
autobusowym i autokarowym oraz zmieniaj ceą
rozporz dzenie  (WE)  nr  2006/2004,ą
Rozporz dzenie  Ministra  Transportu  ią
Budownictwa  z  dnia  24.02.2006  r.  w  sprawie
ustalenia  stanu  przesy ek  oraz  post powaniał ę
reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266).
Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997r.  Prawo  o
ruchu  drogowym  (Dz.  U.  2012  Nr  1137).

1.2  Przez  u yte  w  Regulaminie  okre leniaż ś
nale y rozumie :ż ć

a.  Pasa er  -  osoba  korzystaj ca  z  us ugiż ą ł
przewozu  na  podstawie  wa nego  biletu.ż
b.  Przewo nik  -  firma  wykonuj ca  przewózź ą
Pasa erów autokarem na podstawie zezwole  iż ń
licencji  wydanych  przez  w a ciwe  organył ś
administracji  publicznej,  nazwa  Przewo nikaź
podana  jest  na  bilecie.
c.  Bilet  -  dokument  imienny  uprawniaj cy  doą
przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej
trasie,  w  okre lonym  terminie  i  za  ustalonś ą
cen .ę
d. Umowa przewozu -  jest to umowa zawarta
pomi dzy Przewo nikiem a Pasa erem w chwilię ź ż
nabycia  biletu,  na  jej  podstawie  Przewo nikź
zobowi zuje si  przewie  za wynagrodzeniemą ę źć
(nale no ci  za bilet) Pasa era i jego baga  zż ś ą ż ż
wybranej  miejscowo ci  do  miejscowo ciś ś
docelowej, wskazanej na bilecie.
e. Rozk ad jazdy - plan przejazdów autokarówł
na  trasie,  z  wyszczególnieniem  godzin
odjazdów z  przystanków (w  czasie lokalnym),
godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje  si  doę
pasa erskich  przewozów  autokarowychż
wykonywanych przez Przewo nika.ź

1.4  Dokonanie  zakupu  biletu  Przewo nikaź
oznacza  zawarcie  umowy  przewozu  oraz
akceptacj  postanowie  niniejszegoę ń
Regulaminu. Rozk ad jazdy -  plan przejazdówł
autokarów  na  trasie,  z  wyszczególnieniem
godzin  odjazdów  z  przystanków  (w  czasie
lokalnym),  godzin  przyjazdów  oraz  nazw
przystanków.

2.PASA ERŻ

2.1  Pasa er  winien  przyby  na  wskazany  wż ć
rozk adzie  jazdy  przystanek,  co  najmniej  15ł
minut  przed  planowanym  odjazdem  Nie
stawienie si  Pasa era w chwili  planowanegoę ż
odjazdu  traktowane  jest  jako  rezygnacja  z
przejazdu.

2.2  Pasa er  powinien  zaj  miejsce  wż ąć
autokarze wskazane przez obs ug  co najmniejł ę
5  minut  przed  planowanym  odjazdem.
Przewo nik nie b dzie oczekiwa  na pasa erówź ę ł ż
nie  stosuj cych  si  do  niniejszegoą ę
postanowienia.

2.3 Pasa er ma obowi zek spe nia  wszystkież ą ł ć
wymagania  zwi zane  z  podró ,  tj.  posiadaą żą ć
wa ne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inneż
uprawniaj ce  do  odbycia  podró y  (dowódą ż
osobisty,  paszport,  wizy).  Pasa er  winienż
posiada  wa ny  bilet  na  przejazd  orazć ż
dokument  uprawniaj cy  do  korzystania  zeą
zni ek.  Pasa er  ponosi  ca kowitż ż ł ą
odpowiedzialno  za  brak  w/w  dokumentów.ść
Przewo nik  zastrzega  sobie  prawo  odmowyź
przewozu  osoby,  która  nie  posiada  wa negoż
dokumentu  podró y  i  wizy  wymaganej  doż
przekroczenia  granicy  oraz  zastrzega,  iż

autokar  nie  b dzie  oczekiwa  na  Pasa eraę ł ż
poddanego  indywidualnej  odprawie  celno  –
paszportowej.  

2.4  Pasa er  jest  zobowi zany  doż ą
przestrzegania  przepisów  porz dkowychą
obowi zuj cych  w  transporcie  oraz  zaleceą ą ń
obs ugi autokaru.ł

2.5 Pasa er odpowiada za szkody wyrz dzoneż ą
Przewo nikowi  (w  tym  szczególnie  zaź
zniszczenia  wyposa enia  autokaru)  i  innymż
Pasa erom  na  zasadach  ogólnychż
przewidzianych  przepisami  Kodeksu
Cywilnego.

2.6  Pasa er,  który  w  sposób  umy lny  lubż ś
wskutek  zaniedbania  zanieczyszcza  autokar
jest  zobowi zany  do  zap aty  na  rzeczą ł
Przewo nika  kwoty  stanowi cej  równowartoź ą ść
kosztów, które musi ponie  Przewo nik w celuść ź
ca kowitego naprawienia szkody. W przypadku,ł
gdy  wyrz dzenie  szkody  w  sposób,  o  którymą
mowa  w  zdaniu  pierwszym  spowoduje
wy czenie autokaru z eksploatacji, to Pasa erłą ż
zobowi zany jest do uiszczenia dodatkowo naą
rzecz Przewo nika kary umownej w kwocie 500ź
PLN  za  ka dy  dzie  wy czenia  autokaru  zż ń łą
eksploatacji.

2.7 W przypadku, gdy autokar jest wyposa onyż
w  pasy  bezpiecze stwa  Pasa er  jestń ż
zobowi zany  do  korzystania  z  tych  pasówą
podczas podró y.ż

2.8 Zgodnie ze zmian  Ustawy Prawo o ruchuą
drogowym,  która  wesz a  w  ycie  w  dniuł ż
05.2015r.,  w  autokarach  nie  ma  obowi zkuą
przewo enia dzieci w fotelikach ochronnych.ż

2.9  Dzieci  bez  wzgl du  na  wiek  mogę ą
podró owa  wy cznie na podstawie aktualnychż ć łą
dokumentów uprawniaj cych do przekroczeniaą
granicy (dowód osobisty, paszport, wizy ). O ile
przepisy  kraju  docelowego  i  krajów
tranzytowych  podró y  nie  stanowi  inaczejż ą
wszystkie dzieci do lat  16 musz  podró owaą ż ć
wy cznie pod opiek  osoby doros ej.łą ą ł
 
2.10 Przewo nik nie ponosi odpowiedzialno ciź ś
za osoby ma oletnie podró uj ce bez prawnegoł ż ą
opiekuna.

2.11  Pasa er  obj ty  jest  ubezpieczeniem  odż ę
Nast pstw Nieszcz liwych Wypadków (NNW)ę ęś
Przewo nika.  Ubezpieczenie  obejmuje  tylkoź
sytuacje,  które  wydarzy  si  mog  w  trakcieć ę ą
pobytu Pasa era w autokarze.  Inne zdarzeniaż
losowe, powoduj ce szkody Pasa era powsta eą ż ł
poza  autokarem,  nie  s  obj te  tymą ę
ubezpieczeniem.

3. PRZEWO NIK Ź

3.1 Przewo nik zastrzega sobie prawo do ź
odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu 
osoby, która wesz a w jego posiadanie z ł
naruszeniem prawa lub, która z w asnej winy ł
nie jest w stanie wykaza , i  jest osob , której ć ż ą
dane osobowe zosta y wpisane na bilecie.ł

3.2 Przewo nik dzia aj c w oparciu o  Ustaw  zź ł ą ę
dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach (Dz. U.
2013,   poz.  1650)  ma  prawo  przed
rozpocz ciem  podró y  da  od  Pasa eraę ż żą ć ż
okazania  wa nego  dokumentu  (dowoduż
osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie
okazania  powy szych  dokumentów  podró yż ż
Przewo nik mo e odmówi  przyj cia Pasa eraź ż ć ę ż
na  pok ad  autokaru.ł

3.3  Przewo nik  ma  prawo  nie  dopu ci  doź ś ć
zaj cia  miejsca  w  autokarze  lub  odmówię ć
dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasa er:ż

a. nie  przestrzega  postanowień
niniejszego Regulaminu,

b. znajduje  si  w  stanieę
wskazuj cym  na  spo ycieą ż
alkoholu  lub  rodkówś
odurzaj cych (np.: ą
narkotyków),

      c. znajduje si  w stanie lub zachowuje si  wę ę
sposób, który móg by negatywnie wp ywa  na ł ł ć
bezpiecze stwo lub komfort podró y ń ż
podró nych. Skutki prawne wymienionych ż
sytuacji ponosi Pasa er.ż

3.4 W autokarach zabronione jest spo ywanież
napojów  alkoholowych  i  innych  rodkówś
odurzaj cych, oraz palenie tytoniu. ą

3.5  Zabrania  si  przewozu  zwierz t  naę ą
pok adach  autokarów.  W  wyj tkowychł ą
sytuacjach  na  pisemn  pro b  Klientaą ś ę
Przewo nik  mo e wyrazi  zgod  na  przewózź ż ć ę
ma ego zwierz cia (pies, kot, fretka do 4 kg!).ł ę
Zgoda  na  przewóz  zwierz cia  wydawana jestę
pisemnie.

3.5.1  Przewo one  zwierz  musi  posiadaż ę ć
paszport,  wszczepiony  mikroczip  i  badania
weterynaryjne  wymagane  na  wjazd  do  kraju
stanowi cego kraj podró y.ą ż

3.5.2  Za  przewóz  zwierz cia  pobierana  jestę
op ata  w  wysoko ci  50%  warto ci  biletu  nał ś ś
danej  trasie  przy  jednoczesnym  wykupie
pe nop atnego  biletu  przez  Pasa era.  Wł ł ż
przypadku,  gdy  Pasa erowi  przys uguje  innaż ł
zni ka  na  zakup  biletu  przewidziana  wż
Regulaminie  Przewozu  to  nale y  wykupiż ć
zwierz ciu pe nop atny bilet. Nie ma mo liwo cię ł ł ż ś
sumowania zni ek.ż

3.5.3  Przewo one  zwierz  musi  byż ę ć
odpowiednio  zabezpieczone  smycz  ią
kaga cem,  znajdowa  si  w  odpowiedniejń ć ę
klatce,  kojcu  lub  torbie  umieszczonej  na
siedzeniu obok w a ciciela zwierz cia. Przewózł ś ę
zwierz cia  musi  odbywa  si  w  sposóbę ć ę
niezak ócaj cy  podró  innym  pasa erom.ł ą ż ż

3.6  Przewo nik  do o y wszelkich  stara ,  abyź ł ż ń
przewie  Pasa era  i  jego  baga  wźć ż ż
odpowiednim  czasie,  zgodnie  z  rozk ademł
jazdy,  ale  z  przyczyn  niezale nych od  niego,ż
nie  mo e  tego  zagwarantowa .ż ć

3.7  Przewo nik  nie  ponosi  odpowiedzialno ciź ś
za opó nienia i ich dalsze skutki spowodowaneź
czynnikami  administracyjnymi  (np.  kontrole
celne,  kontrole  policyjne,  kontrole  ITD)  lub
innymi  czynnikami  niezale nymi  odż
Przewo nika (np. problemy techniczne, warunkiź
atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym
lub na przej ciach granicznych).ś

3.8  Przewo nik  nie  odpowiada  za  odwo aniaź ł
kursów z przyczyn od niego niezale nych (np.ż
zamkni cie  granic,  ze  wzgl du  na  potrzebyę ę
obronno ci  lub  bezpiecze stwa pa stwa b dś ń ń ą ź
w wypadku kl ski ywio owej), ani wynikaj cychę ż ł ą
z nich dalszych skutków.

3.9  Przewo nik  nie  ponosi  odpowiedzialno ciź ś
za wcze niejszy ni  podany w rozk adzie jazdyś ż ł
przyjazd  autokaru  do  miejsca  docelowego  i
dalsze wynikaj ce z tego negatywne skutki dlaą
pasa era.ż

3.10  Za  nie  odbycie  podró y  z  winyż
Przewo nika  Podró nemu  przys uguje  zwrotź ż ł
kwoty  stanowi cej  równowartoą ść
niewykorzystanego biletu.

3.11  Przewo nik  zastrzega  sobie  prawo  doź
realizacji  przewozu  autokarem  zast pczym  -ę
innym ni  przewo nika, przy czym autokar takiż ź
oznaczony b dzie tablic  z nazw  przewo nikaę ą ą ź
umieszczon  za  przedni  szyb  pojazdu.ą ą ą
Ponadto  ze  wzgl dów  logistycznych  lubę
bezpiecze stwa podró nych Przewo nik mo eń ż ź ż
wprowadzi  przesiadki podczas przejazdu.ć

4. BILETY

4.1 Bilet mo e by  zakupiony w sieci ż ć
agencyjnej Przewo nika lub na stronach ź
internetowych. Bilet elektroniczny jest 
drukowany bezpo rednio przez pasa era ze ś ż
strony internetowej.

4.1.1  Przewo nik  oferuje  do  sprzeda yź ż
nast puj ce rodzaje biletów:ę ą

a. bilet jednostronny

b. bilet dwustronny

c. bilet OPEN

4.1.2  Bilet  jest  dokumentem  imiennym  i  nie
mo e  by  odst piony  innej  osobie.ż ć ą

4.1.3  Bilet  jest  jednocze nie  faktur  VAT.ś ą
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Finansówą



z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym  podatnikom,  wystawiania  faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i  us ug  do  których  nie  maj  zastosowaniał ą
zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz.ł
U. 2011, Nr 68, 360), bilet jest faktur  vat, je elią ż
zawiera:  nazw  i  numer  identyfikacjię
podatkowej  sprzedawcy,  numer  i  datę
wystawienia biletu, informacj  o rodzaju us ugi,ę ł
kwot  nale no ci  wraz  z  podatkiem,  kwotę ż ś ę
podatku.

4.2  Bilet  sprzedawany  jest  bez  przydzia uł
okre lonego numeru miejsca w autokarze.ś

4.3 Cena biletów okre lana jest  na podstawieś
obowi zuj cego  cennika.  Bilety  nabywane  wą ą
Polsce  op acane  s  w  z otówkach,  natomiastł ą ł
bilety  zakupione  poza  granicami  Polski
op acane s  w walucie kraju nabycia biletu.ł ą

4.4  Pasa er  ma  mo liwo  zmiany  trasyż ż ść
przejazdu  w  ramach  aktualnej  oferty
Przewo nika.  Je eli  zmiana  trasy  skutkowaź ż ć
b dzie  zmian  ceny,  Pasa er  zobowi zanyę ą ż ą
b dzie  do  uiszczenia  op aty  wynikaj cej  zę ł ą
ró nicy taryfy cenowej.ż

4.4.1  Zmiana  daty  wyjazdu/powrotu  w  dniu
wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja
z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d.

4.5 Datowanie biletów OPEN powinno nast pią ć
do 3 dni przed planowan  podróą żą

a. Bilet OPEN jest wa ny 3 miesi ceż ą
od daty wyjazdu

b. Datowanie jest bezp atneł

4.6 W przypadku rezygnacji przez Pasa era zż
odbycia  podró y,  przys uguje  mu  zwrotż ł
nale no ci  stosowny  do  niewykorzystanegoż ś
wiadczenia  przewozowego  po  potr ceniuś ą

cz ci  nale no ci (odst pnego).  W zale no cięś ż ś ę ż ś
od  terminu  rezygnacji  Przewo nikowiź
przys uguje  prawo  do  dokonania  potr ceł ą ń
nast puj cych kwot:ę ą

a. powy ej 10 dni przed wyjazdem -ż
20% warto ci biletu,ś

b. od  10  dni  do  5  dni  przed
wyjazdem - 50% warto ci biletu,ś

c. od  5  dni  do  48  godzin  przed
wyjazdem - 80% warto ci biletu,ś

d. poni ej  48  godzin  przedż
wyjazdem – brak zwrotu -  100%
warto ci biletuś

Zwrotu  nale no ci  za  niewykorzystany  biletż ś
dokonuje  biuro,  w  którym  zakupiono  bilet.
Zwrotu  biletu  zakupionego  przez  internet
dokonuje si  na stronie,  na której  bilet  zostaę ł
zakupiony.

4.7 Przewo nik ma prawo do potr cenia 95%ź ą
warto ci biletu w przypadku nie zg oszenia siś ł ę
Pasa era na odjazd autokaru oraz w sytuacjachż
opisanych  w  punktach,  2.3,  3.2,  3.3
Regulaminu.

4.8  W  przypadku  niewykorzystania  relacji
powrotnej  w  bilecie  dwustronnym  i  w  bilecie
OPEN,  Pasa erowi  przys uguje  zwrot  wż ł
wysoko ci 20% warto ci biletu.ś ś

4.9  Przy  zwrocie  biletu  zakupionego
elektronicznie  przelew  zostanie  wykonany  na
konto, sk d dokonano p atno ci.ą ł ś

4.10  Wszystkie  operacje  na  biletach  (zwrot,
zmiany) powinny by  wykonane poprzez serwisć
internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.

4.11 Przewo nik ustanawia nast puj ce zni kiź ę ą ż
przy zakupie biletu:

a. 50%  dla dziecka od 0 do 6 roku
ycia (decyduje dzie  urodzenia)ż ń

b. 20%  dla dziecka od 6 do 15 lat
( decyduje dzie  urodzenia )ń

c. 10% dla m odzie y szkolnej do 21ł ż
lat (z wa n  legitymacj  szkoln )ż ą ą ą

d.     10%  dla studentów do 26 lat (z
wa n  legitymacj  studenck )ż ą ą ą

e.  10% dla osób po 60 roku     yciaż
(decyduje data urodzenia)
f.        15%  dla grupy ( od 5 osób )

4.12  Warunkiem  przyznania  zni ek  jestż
okazanie  stosownego  dokumentu  w  chwili
zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów. W
przypadku  nie  posiadania  dokumentów
uprawniaj cych  do  przyznania  zni ki  podczasą ż
przejazdu obs uga autokaru jest zobowi zana ił ą
uprawniona do pobrania dop aty do pe nej cenył ł
biletu.

4.13 Zni ki okre lone w pkt. 4.10 nie podlegajż ś ą
czeniu.łą

4.14  W  przypadku  kradzie y,  zagubienia  lubż
zniszczenia  biletu  Przewo nik  nie  wystawiaź
duplikatu.

4.15 Nie dokonuje si  zwrotu kosztów nabyciaę
biletu gdy:
      a. up yn  termin wa no ci biletu,ł ął ż ś

       b.  bilet  jest  zniszczony  w  stopniu
uniemo liwiaj cym jego identyfikacj ,              ż ą ę
       c. Pasa er nie posiada orygina u biletu.ż ł

5.BAGA EŻ

5.1 Ka da sztuka baga u przewo ona w lukuż ż ż
baga owym  winna  by  opisana  imieniem  iż ć
nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu
Pasa era.  Obowi zek  oznaczenia  baga u  wż ą ż
sposób  okre lony  w  zdaniu  poprzednimś
spoczywa na Pasa erze.  Baga  powinien byż ż ć
odebrany przez Pasa era z chwil  przyjazdu doż ą
miejsca,  w którym ko czy podró . Baga  jestń ż ż
rejestrowany  przez  obs ug  autokaru  poprzezł ę
naklejenie  banderoli,  umieszczenie  baga u  wż
luku  baga owym  i  wpisanie  do  biletu  ilo ciż ś
baga y.ż

5.2  Pasa er  ma  prawo  do  bezp atnegoż ł
przewozu  2  sztuk  baga u  podstawowegoż
(walizka,  torba  podró na,  plecak)  o  cznejż łą
wadze  nie  przekraczaj cej  30kg.  Pasa erą ż
oprócz  baga u  podstawowego  ma  również ż
prawo  do  przewozu  1  sztuki  baga uż
podr cznego  o  wadze  do  5kg.ę

5.3  Baga  podr czny  powinien  mie  wymiaryż ę ć
pozwalaj ce  na  swobodne  umieszczenie  goą
pod  siedzeniem  lub  na  pó ce znajduj cej  sił ą ę
bezpo rednio  nad  fotelem.  Baga  podr cznyś ż ę
nie  powinien  utrudnia  swobody  podró yć ż
pozosta ym Pasa erom.ł ż

5.4 Wymiary ka dego z baga y podstawowychż ż
to:  40-60-90  (g boko  +  wysoko  +łę ść ść
szeroko ).  Maksymalna  waga  pojedynczegość
baga u nie mo e przekroczy  30kg (zgodnie zż ż ć
Rozporz dzeniem  Ministra  Pracy  i  Politykią
Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawieł
bezpiecze stwa i  higieny pracy przy r cznychń ę
pracach transportowych).

5.5  Baga  przekraczaj cy  dopuszczalneż ą
wymiary  lub  wag  Klient  zobowi zany  jestę ą
za adowa ,  przenosi  i  wy adował ć ć ł ć
samodzielnie.

5.6 Baga  przekraczaj cy powy szy limit mo eż ą ż ż
by  przewieziony  za  zgod  za ogi  autokaruć ą ł
tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku
baga owym. Za ka dy dodatkowy baga  (1 doż ż ż
30kg)  lub  za  przekroczenie  dopuszczalnej
wagi/wymiaru  baga u  podstawowegoż
Przewo nik  pobiera  op at  10%  od  warto ciź ł ę ś
biletu.  Baga  ten  jest  rejestrowany  przezż
obs ug  autokaru,  a  Pasa er  otrzymujeł ę ż
potwierdzenie  dokonanej  wp aty  poprzezł
wklejenie do biletu naklejki z napisem „dop ata”.ł
Przewo nik zastrzega sobie prawo do odmowyź
przewiezienia  nadbaga u  ze  wzgl du  naż ę
ograniczon  pojemno  luków baga owych.ą ść ż

5.7  Przewo nik  ma  prawo  odmówi  zabraniaź ć
baga u,  je eli  nie  spe nia  on  wymogówż ż ł
okre lonych w niniejszym Regulaminie.ś

5.8  Zabrania  si  przewozu  rzeczy,  którychę
przewóz  jest  niedozwolony  na  podstawie
odr bnych  przepisów.  Przewo nik  odmówię ź
zabrania  baga u  niebezpiecznego  oraz  oż
nieprzyjemnym  Baga ,  którego  nie  mo naż ż
przypisa  do  konkretnej  osoby  ( aden  zć ż
pasa erów  nie  stwierdzi,  e  jest  jegoż ż
w a cicielem)  b dzie  przez  za og  autokaruł ś ę ł ę
usuni ty z pojazdu.ę

5.9  Pasa er  mo e  zadeklarowa  wartoż ż ć ść
baga u,  która  nie  powinna  przewy sza  jegoż ż ć
rzeczywistej  warto ci.  Przewo nik  mo eś ź ż
sprawdzi  zgodno  deklarowanej  warto ci  zć ść ś
rzeczywist ,  a  w  przypadku  zastrze eą ż ń
zaznaczy  to na odwrocie biletu.ć

5.10 Odpowiedzialno  Przewo nika za bagaść ź ż
przewo ony  w  lukach  baga owych  jestż ż
ograniczona  do  zadeklarowanej  warto ciś
baga u, a w przypadku braku takiej  deklaracjiż
do  zwyk ej  warto ci  rzeczy.ł ś

5.11 Przewo nik nie ponosi odpowiedzialno ciź ś
za  przedmioty  osobiste  i  baga  podr cznyż ę
znajduj cy  si  poza  lukiem  baga owym  ią ę ż
b d cy  pod  bezpo redni  opiek  Pasa era,ę ą ś ą ą ż
chyba e szkoda powsta a z jego winy.ż ł

5.12 Przewo nik nie ponosi odpowiedzialno ciź ś
za  szkody  polegaj ce  na  utracie  lubą
uszkodzeniu  przewo onej  gotówki,  bi uterii,ż ż
papierów  warto ciowych,  sprz tuś ę
elektronicznego  oraz  rzeczy  o  warto ciś
naukowej,  artystycznej  lub  kolekcjonerskiej,
chyba  e  rzeczy  te  przyj  na  przechowanież ął
albo  szkoda  wynik a  z  winy  umy lnej  lubł ś
ra cego  niedbalstwa  Przewo nika.  Wżą ź
przypadku przewo enia przedmiotów o wy szejż ż
warto ci  Przewo nik  zaleca  wykupienieś ź
ubezpieczenia  indywidualnego.

5.13  Przedmioty  pozostawione  w  autokarze
przez zapomnienie lub z innych powodów nie
s  obj te  ochron  i  odpowiedzialno cią ę ą ś ą
Przewo nika  i  s  przechowywane  przezź ą
Przewo nika  przez  30  dni.ź

5.14  Je eli  Pasa er  w  chwili  opuszczeniaż ż
autokaru  stwierdzi  brak  lub  uszkodzenie
swojego  baga u,  zobowi zany  jestż ą
poinformowa  o  tym  fakcie  obs ug  orazć ł ę
uzyska  potwierdzenie  na  pi mie,  któreć ś
Pasa er  zobowi zany  jest  do czy  doż ą łą ć
ewentualnej  reklamacji  pisemnej,  któr  maą
prawo z o y  zgodnie z pkt.6.ł ż ć

5.15 Ze wzgl du na czas podró y i  specyfikę ż ę
przewozu baga y w autokarach, nie zaleca siż ę
przewozu  w  baga u  g ównym  przedmiotówż ł
atwo  t uk cych  i  atwo  psuj cych  si  orazł ł ą ł ą ę
komputerów, aparatów fotograficznych, i innych
urz dze  elektronicznych,  a  tak e  pieni dzy,ą ń ż ę
bi uterii,  wyrobów  ze  z ota  i  srebra,  weksli,ż ł
papierów  warto ciowych,  dokumentówś
handlowych, paszportów i innych dokumentów,
substancji  p ynnych,  a  tak e  lekarstwł ż
wymagaj cych  przechowywania  w  niskieją
temperaturze.

6.REKLAMACJE

6.1 Wszelkie reklamacje wynikaj ce z realizacjią
umowy  przewozu  nale y  kierowa  pisemnież ć
(listem  poleconym)  na  adres  Przewo nika,  wź
okresie  trzech  miesi cy  od  zaistnieniaę
okoliczno ci b d cych przedmiotem reklamacji.ś ę ą
Osob  uprawnion  do sk adania reklamacji jestą ą ł
Pasa er  lub  jego  prawny  opiekun,  nast pcaż ę
prawny b d  pe nomocnik. Reklamacje z o oneą ź ł ł ż
przez  osoby  trzecie  nie  b d  rozpatrywane.ę ą
Przy  zg oszeniu  reklamacji  nale y  opisał ż ć
zaistnia e okoliczno ci,  zastrze enia,  doznaneł ś ż
szkody oraz okre li  sposób rekompensaty. Doś ć
reklamacji  nale y  do czy  bilet  lub  jegoż łą ć
kserokopi ,  a  w  przypadku  reklamacjię
dotycz cej baga u pisemne potwierdzenie jegoą ż
uszkodzenia lub utraty.  W terminie  30 dni  od
dostarczenia  reklamacji  Przewo nik rozpatrujeź
reklamacj .  W  uzasadnionych  przypadkachę
termin  ten  mo e  by  przed u ony  do  trzechż ć ł ż
miesi cy  z  zastrze eniem  powiadomieniaę ż
Pasa era o przyczynach wyd u enia terminu doż ł ż
rozpatrzenia  reklamacji.  Zawiadomienie  to
winno nast pi  przed up ywem 30 dni od dniaą ć ł
otrzymania reklamacji przez Przewo nika.ź
6.2  Warunki  sk adania  i  szczegó owy  trybł ł
rozpatrywania  reklamacji  reguluj  przepisyą
wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

7. POSTANOWIENIA  KO COWEŃ

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
Regulaminie maj  zastosowanie przepisy uj teą ę
w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia
1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16,
poz. 93; z pó n. zmian.).ź



7.2  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu
wchodz  w ycie z dniem og oszenia.ą ż ł
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