PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ LINKY
ATÉNY – PRAHA – ATÉNY
Korona Travel
1. Jízdenka je jednotným dokladem pro přepravu. Jízdenka bez data a otisku razítka
kanceláře, která ji vystavila, je neplatná.
2. Jednosměrná jízdenka platí na den, na který byla vystavena a je nepřenosná na jinou
osobu.
3. Jízdenky s otevřeným návratem - OPEN jízdenky mají platnost max. 3 měsíce ode dne
první cesty a jejich platnost se již dále neprodlužuje. Obousměrnou jízdenku, která
byla již zčásti využita (jedním směrem), nelze v žádném případě stornovat ani měnit.
4. Změnu data odjezdu je možné provést nejpozději 48 hod před stanoveným odjezdem
na jízdence. V případě otevřené (OPEN) jízdenky přepravce není povinen přepravit
cestujícího, pokud nemá potvrzenou rezervaci 48 hodin před odjezdem nebo pokud
je zaplněna kapacita autobusu.
5. Výše jízdného je taková, jaká platí v den vystavení jízdenky. Dětská jízdenka platí pro
děti ve věku od 2 do 12 let. Děti do 2 let mají jízdné zdarma bez nároku na sedadlo.
Děti nemohou sedět na předních sedadlech.
6. Cestující může stornovat již zaplacenou a vyzvednutou jízdenku pouze v kanceláři,
kde byla jízdenka vystavena a v souladu se storno politikou přepravce: a) nejpozději 7
dní před odjezdem 75% náhrada z ceny jízdného, b) nejpozději 48 hodin před
odjezdem 50% náhrada z ceny jízdného, c) při zrušení jízdenky do 48 hodin před
odjezdem cestující NEMÁ nárok na náhradu jízdného, d) jízdenky které byly
zaplacené přes banku NEMAJÍ nárok na vracení platby, e) jízdenky které byly
zakoupené přes e-banking NEMAJÍ nárok na vracení platby, f) jízdenka, která byla již
zčásti využita (jedním směrem), NEMÁ nárok na vracení platby, g) zlevněné, akciové
jízdenky NEMAJÍ nárok na vracení platby.
7. Cestující má nárok na bezplatnou přepravu 1 příručního zavazadla (rozměry 15x25x35
cm) a maximálně 2 zavazadel o rozměrech 30x60x100 cm a celkové hmotnosti 35 kg.
Objemnější a nadměrná zavazadla (např. kola, PC, lyže, hudební nástroje, atd.) budou
přijímána jen v případě, že to dovolí zavazadlové prostory autobusu a budou
zpoplatněna na základě zvláštního ceníku. Každé zavazadlo musí být opatřeno
jmenovkou a adresou majitele.
8. Odškodnění za ztrátu či poškození zavazadel se poskytuje dle platných přepravních
řádů a to pouze v případě škody, způsobené prokazatelně vinou dopravce nikoliv
vinou administrativních a celních úřadů.

9. Společnost KORONA TRAVEL nenese odpovědnost za ztrátu či poškození příručních
zavazadel. Cestující je plně odpovědný za své osobní věci či zavazadla na palubě
autobusu (příruční zavazadla).
10. Dopravce má právo jakéhokoliv důvodu (důvody vyšší moci) k přerušení, odklonu,
odložení, zpoždění nebo zrušení jízdy bez předchozího oznámení, aniž by nesl
jakoukoliv odpovědnost za případné nároky cestujících. Dopravce je zodpovědný za
přepravu cestujících do místa určení. Cestující nemá nárok požadovat vrácení
jízdného.
11. Stanovené časy v jízdním řádu jsou pouze informativní a bez záruky (celní kontroly na
hranicích mohou zapříčinit zpoždění) a nejsou součástí smlouvy o přepravě.
12. Cestující je plně zodpovědný za splnění veškerých úředních formalit spojených
s cestovními doklady (pasy, OP, vízum, povolení k průjezdu atd.), za jejich pravost a
prohlášení učiněná před řeckými nebo zahraničními celními orgány. Cestující nemá
nárok požadovat vrácení jízdného v případě neplatnosti cestovního dokladu.
V případě jakýkoliv připomínek či komplikací během cesty, kontaktujte kancelář,
která jízdenku vystavila, předejdete tak případným problémům dřív, než dorazíte do
cílové stanice.
13. Cestující je plně zodpovědný za obsah svých zavazadel před správními i celním
orgánem.
14. V ceně jízdenky je zahrnuto DPH. Cena nezahrnuje stravu, víza a osobní výdaje.
15. Přeprava zvířat není povolena, s výjimkou psy, kteří doprovázejí slepce.
16. Cestující se povinen dostavit se na místo odjezdu 30 minut před odjezdem.
17. Ponuka: Pokud cestující uskuteční (3) tři stejné trasy ve stejném kalendářním roce,
má nárok na bezplatnou jízdenku na stejnou trasu ve stejné hodnotě v stejném
kalendářním roce. Předpokladem je, že předloží doklady (3) tři předchozí jízdenky.
Nevztahuje se na sváteční dny (Velikonoce, Vánoce).
18. Zlevy, ponuky: 15% - zakoupeni jízdenky do 30 dnu před odjezdem, 10% - zakoupeni
jízdenky do 20 dni před odjezdem.
19. Dopravce je oprávněn nepřijmout před cestou nebo během jízdy k přepravě
cestujícího, který je pod vlivem alkoholu nebo drog, nebo je jeho chování nevhodné,
ruší ostatní cestující a neposlouchá pokyny řidiče. V takovém případě bude tento
cestující vyloučen z autobusu a nemá nárok na vrácení peněz.
20. Cestující při zakoupení jízdenky akceptuje všechny výše uvedené podmínky.

21. V případě odjezdu/příjezdu Ostrava je přeprava Ostrava/Brno/Ostrava zajištěna
minibusem, který navazuje na „řecký“ autobus Praha- Řecko a klienti přestoupí se
svými zavazadly do tohoto autobusu a pokračují do Řecka.
V platnosti od 1. června 2019

