
REGULAMIN PRZEWOZU

OSÓB I BAGAŻU

--- * ---

§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin przewozów określa warunki przewozu osób i bagażu przez

Przewoźnika.

 

2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – NOVABUS Przewozy Pasażerskie Grzegorz Nowak

b) Pasażer – osoba, która posiada ważny Bilet i korzysta ze zorganizowanego przez

Przewoźnika przejazdu.

 c) Bilet – dokument potwierdzający zawarcie z Przewoźnikiem umowy przewozu.

  

 d) Przejazd – podróż Pasażera pomiędzy dwoma punktami (tzn. miejscem odjazdu

oraz miejscem docelowym - wskazanych na bilecie) na ustalonej przez Przewoźnika

trasie w określonym czasie.

 

e) Bagaż podręczny – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru o

rozmiarach, które pozwalają na ich umieszczenie na półce znajdującej się nad

siedzeniami Pasażerów w autokarze. 

 

f) Bagaż podstawowy – walizki/torby umieszczane w luku bagażowym o

maksymalnej wadze do 20 kg oraz wym. powyżej 15cm x 30cm x 40cm.

 g) Każdy pasażer jest uprawniony do przewozu jednej sztuki Bagażu podręcznego i

podstawowego.

 

h) Przystanki - są to wyznaczone miejsca, zgodnie z zezwoleniem, na których

Pasażerowie mogą wsiąść (wysiąść) do(z) naszych autokarów, na danej

trasie. Kierowca nie ma możliwości wysadzenia Pasażerów na innych przystankach

niż wymienione w rozkładzie jazdy.

  

i) Rezerwacja miejsca – poprzez zakup biletu w Serwisie ONLINE na stronie

internetowej Przewożnika lub współpracującego Agenta

 

§2 - PRZEWOŹNIK

 



1. Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania Przejazdu na ustalonej trasie

zgodnie z zawartą umową i rozkładem jazdy. Rozkład jazdy jest dostępny na

stronie internetowej Przewoźnika - www.novabus-byd.pl

2. Przewoźnik może zlecić wykonanie przewozu innemu przewoźnikowi.

 

3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze

skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od Przewoźnika np. kontrole

drogowe dokonywane przez upoważnione do kontroli służby, spowolnienia w ruchu

spowodowane remontami dróg, wypadkami, złymi warunkami atmosferycznymi,

awariami itd.

 

4. W przypadku awarii autokaru Przewoźnik jak najszybciej podstawi autokar

zastępczy.

 

 

§3 - PASAŻER

 

1. Pasażer zobowiązany jest do zajęcia miejsca w autobusie i odbywania podróży w

sposób nieutrudniający przejazdu innym pasażerom oraz kierowcy. Pasażer

zakłócający podróż i stwarzający zagrożenie w trakcie jazdy może zostać zmuszony

do opuszczenia autokaru na najbliższym możliwym przystanku (np. Miejsce Obsługi

Podróżnych na autostradzie). W takim przypadku Pasażerowi nie przysługuje zwrot

ceny za Bilet.

2. Zabronione jest spożywanie przez Pasażera posiłków oraz picie napojów

mogących zanieczyścić pojazd (np. lody, zapiekanki, hamburgery itp.), palenie

papierosów (w tym e-papierosów) oraz spożywanie alkoholu i środków

odurzających. Kierowca ma prawo odmówić przewozu Pasażera znajdującego się

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

3. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze. Wyjątek stanowią psy przewodnicy

asystujący osobie niepełnosprawnej. Pies asystujący oso-bie niepełnosprawnej

powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego

oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych (ochronnych -

Podstawa prawna art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r.

Nr 127, poz.721, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki

Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów

potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.z 2010 Nr 64, poz.399).).

 

4. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeżeli

Przejazd odbywa się autokarem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.

5. Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby

dorosłej. Pasażer w wieku od 12 roku życia do 15 roku życia może podróżować

samodzielnie, pod warunkiem napisania oświadczenia przez rodzica lub opiekuna

prawnego o zgodzie na samodzielną podróż małoletniego. Oświadczenie należy



przekazać osobiście przez opiekuna prawnego bezpośrednio kierowcy, przy

wsiadaniu małoletniego pasażera do autobusu.

 

 

 

 

§4 - PRZEWÓZ BAGAŻU

 

1. Pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu jednej sztuki Bagażu

podstawowego o wadze do 20 kg (w luku bagażowym) oraz jednej sztuki Bagażu

podręcznego. Bagaż podręczny to bagaż o wymiarach 15 cm x 30 cm x 40 cm.

Pasażer może umieścić na półce nad swoim siedzeniem - w taki sposób aby bagaż

ten nie utrudniał, ani też nie zagrażał bezpieczeństwu innych Pasażerów. Bagaż ten

nie może być umieszczany w przejściu ani na siedzeniu. Po przekroczeniu jednego

z tych wymiarów (15 cm x 30 cm x 40 cm) taki  bagaż można przewozić tylko w

luku bagażowym).

2. Przedmioty wartościowe o niewielkich rozmiarach (np. laptop, tablet, aparat

fotograficzny, biżuteria itp.) mogą być przewożone jedynie jako Bagaż podręczny

pod stałym nadzorem Pasażera.

 

3. Kierowca nie przyjmuje pieniędzy, dokumentów i innych przedmiotów

wartościowych na przechowanie w trakcie wykonywania przewozu.

4. Przewoźnik nie odpowiada za przewożone przedmioty wartościowe.

 

5. Zabrania się przewozu Bagażu lub Bagażu podręcznego, jak również posiadania

przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w

transporcie lub stwarzać zagrożenie dla innych Pasażerów. W razie uzasadnionego

podejrzenia naruszenia niniejszego ustępu Kierowca przy udziale Pasażera może

sprawdzić, czy zawartość Bagażu lub Bagażu podręcznego nie narusza Regulaminu,

przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U.

z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm., dalej: Prawo przewozowe) lub innych przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Bagażu podstawą odpowiedzialności

Przewoźnika jest przedstawienie Biletu przejazdu. O fakcie uszkodzenia lub

kradzieży bagażu należy niezwłocznie poinformować kierowcę autokaru w celu

przeprowadzenia oględzin oraz sporządzenia protokołu szkody.

 

7. Przewóz większego sprzętu sportowego (czytaj dalej: rower, deska

snowbordowa, narty itp) w luku bagażowym jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy,

kiedy jest wolne miejsce w luku bagażowym. O tym czy jest wolne miejsce w luku

bagażowym i czy jest możliwość zabrania większego sprzętu sportowego decyduje

kierowca w momencie kursu (zależy to od wielkości autobusu czyli wielkości luku

bagażowego - oraz od ilości Pasażerów). Sprzęt sportowy aby był zabrany, musi być

odpowiednio zabezpieczony (odpowiednio skręcony, umieszczony w pokrowcach)

aby sam nie uszkodził innych bagaży lub sam nie uległ uszkodzeniu. Uwaga - chcąc



przewieść większy sprzęt sportowy, nie należy kupować wcześniej biletów ON-Line

- tylko bezpośrednio u kierowcy przed kursem. Nie gwarantujemy że będzie wolne

miejsce w luku bagażowym. Mimo że Pasażer posiada wcześniej wykupiony bilet

ON-LINE, a nie będzie wolnego miejsca w luku bagażowym - kierowca może

odmówić zabrania większego sprzętu sportowego. W takim przypadku nie będzie

możliwości wykorzystania tego biletu na innym kursie.

8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w autokarze.

Pasażer, który pozostawi Bagaż/Bagaż podręczny lub jakikolwiek przedmiot w

autokarze, powinien niezwłocznie skontaktować się z Przewoźnikiem. UWAGA

PRAKTYCZNA! Osoba która pozostawiła Bagaż, Bagaż podręczny lub inną

rzecz ruchomą w autokarze musi podać jego specyficzne cechy czy

szczegóły, pozwalające na ustalenie, iż jest ona ich właścicielem.

Pracownicy Przewoźnika nie mają możliwości skontaktowania się z

kierowcą w czasie Przejazdu – kontakt może nastąpić po dotarciu

autokaru do miejsca docelowego.

 

§5 - PRZEPISY KOŃCOWE

   

1. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i sugestie przyjmowane są tylko i wyłącznie

w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub drogą mailową na adres przewoźnika. W

piśmie należy podać szczegółowy opis sytuacji, datę, godzinę oraz kierunek trasy.

Osoba reklamująca musi podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do siebie. Nie

przyjmujemy reklamacji  telefonicznych.

2. Dane kontaktowe Przewoźnika: NOVABUS Przewozy Pasażerskie Grzegorz Nowak

89-200 Szubin ul. Modrzewiowa 8 tel. 691498 559 e-mail: nova bus@wp.pl

 

3. Wszelkie spory zaistniałe między Pasażerem a Przewoźnikiem będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Przewoźnika.

 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio

Prawo przewozowe oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z

1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 


