
1. Postanowienia ogólne 

1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 
      a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu. 
      b) Przewoźnik – firma wykonująca przewóz Pasażerów busem. 
 

2. Pasażer 

1.Pasażer ma obowiązek podania Przewoźnikowi dokładnego adresu miejsca 
wyjazdu i przyjazdu z uwzględnieniem kodu pocztowego, miejscowości oraz 
państwa. 
2. Pasażer ma obowiązek posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i 
inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy)..  
3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń kierowcy busa. 
4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi. 
5. Pasażerem może być każda osoba, która ukończyła wiek 18 lat bądź osoba 
nie młodsza niż 12 lat posiadająca zgodę rodziców, która musi zostać 
podpisana przy kierowcy. 
6. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas 
podróży. 
7. Każdy pasażer przed odbyciem podróży jest zobowiązany do wpłaty zaliczki 
na konto Przewoźnika w wysokości 30%. 
8.  W przypadku odmówienia przez Pasażera podróży Przewoźnik ma prawo 
do zatrzymania zaliczki. 
9. W sytuacji zmiany terminu przez Pasażera potrącane jest 10% całości ceny 
biletu. 

3. Przewoźnik 

1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów i ich bagażu od momentu 
wejścia do busa do czasu przybycia pod wskazany adres. 
1. Przewoźnik może odmówić przewozu Pasażera w przypadku gdy Pasażer :  
a) znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (np. 
narkotyków) 
b) narusza warunki bezpieczeństwa jazdy oraz innych pasażerów 
c) nie posiada ważnego dokumentu podróży wymaganego do przekroczenia 
granicy 
d) nie przestrzega zasad Regulaminu 
2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikające z przyczyn 
niezależnych od niego. 
3. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie oraz za ich 
naruszenia nie wynikające z przyczyn Przewoźnika. 
4. Na terenie pojazdu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, 
zażywanie środków odurzających oraz palenie wyrobów tytoniowych  
5. Na teren pojazdu całkowicie zabrania się wnoszenia narzędzi ostrych. 
6. W trakcie postoju kierowca nie ponosi odpowiedzialności za osoby, które 
nie znajdują się w pojeździe. 

  



W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie: 

a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 
601; z późn. zmianami; 
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; 
z późn. zmianami). 

 

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować pod wskazany adres e-mail : 
biuro@travel-trans.pl  bądź prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem : 
+48 666 746 987 
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