PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ LINKY
ATÉNY – PRAHA – OSTRAVA - ATÉNY

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Jízdenka s obalem tvoří ucelený doklad pro přepravu. Jízdenka musí mít
datum a razítko kanceláře, kde byla vystavena.
Jednosměrná jízdenka platí na den, na který byla vystavena a je nepřenosná
na jinou osobu.
Jízdenky s otevřeným návratem - OPEN jízdenky mají platnost max. 3 měsíce ode
dne první cesty a platnost se již dále neprodlužuje. Obousměrnou jízdenku, která byla
již zčásti využita ( jedním směrem) nelze stornovat ani měnit.
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. Pokud cestující ztratí jízdenku, je povinnen zakoupit si
jízdenku novou. V případě nalezení ztracené jízdenky mu bude vrácena částka s 25%
srážkou za servisní poplatek.
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 do 12 let nesmí cestovat na předních sedadlech (1,2,3,4), na sedadlech za
zadními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě. .
Cestující může stornovat již zaplacenou a vyzvednutou jízdenku nejpozději
48 hodin před plánovaným odjezdem za stornopoplatek 50% z ceny jízdného a
to jen v kanceláři, kde byla jízdenka zakoupena. Pokud cestující stornuje jízdenku za
méně než 48 hodin před odjezdem, je mu účtován stornopoplatek ve výši 100 % bez
nároku na vrácení jízdného.
Po zakoupení jízdenky má cestující nárok bezplatně převážet 1 příruční
zavazadlo (15x25x35 cm) a 2 zavazadla o rozměrech 30x60x100 cm a max.
váze 35 kg. Objemnější a nadměrná zavazadla (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, jinak nebude přijato k přepravě.
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.
Společnost KORONA TRAVEL nenese odpovědnost za ztrátu či poškození
doprovázených zavazadel. Cestující je plně zodpovědný za své osobní věci či
zavazadla na palubě autobusu.
Nutné změny jízdního řádu nemusí být předem oznámeny.
Dopravce může z objektivních důvodů přerušit, odklonit, odložit, opozdit nebo zrušit
bez předchozího oznámení jakoukoliv jízdu (z důvodu jim nezapříčiněných), aniž by
nesl jakoukoliv odpovědnost za případné požadavky cestujících. Dopravce je
zodpovědný za přepravu cestujícího do cílové stanice.
Stanovené časy v jízdním řádu jsou pouze informativní a bez záruky a nejsou
součástí smlouvy o přepravě. Cestující nemá nárok na vrácení jízdného.
Cestující je plně zodpovědný za dodržování veškerých úředních a celních formalit
zemí, přes které projíždí včetně cílové země (platnost pasu, OP, vízum, atd).
V případě, že celní orgány nedovolí cestujícícmu pokračovat v cestě z důvodu
neplatných cestovních dokladů, nemá cestující nárok na vrácení jízdného.
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Pro případné připomínky či komplikace můžete v průběhu cesty kontaktovat kancelář,
kde byla jízdenka vystavena a předejít tak případným problémům dřív, než dorazíte do
cílové stanice.
Cestující je plně zodpovědný za obsah svých zavazadel z hlediska dodržení platných
předpisů a zákonů jednotlivých zemí i z hlediska dodržení celních předpisů zemí
tranzitních.
V ceně jízdenky je zahrnuto DPH. Cena nezahrnuje stravu, osobní výdaje ani výdaje
za potřebná víza jednotlivých zemí.
Na lince lze přepravovat pouze asistenční psy doprovázející nevidomou osobu.
Cestující se musí dostavit k odbavení do nástupní zastávky nejpozději 30 minut před
odjezdem.
Předplacené akční jízdenky nelze stornovat, měnit ani upravovat, jsou nepřenosné a
nevratné.
Dopravce má právo vyloučit z autobusu cestujícího, který je pod vlivem alkoholu či
jiných psychotropních látek, je hlučný a svým nevhodným chováním obtěžuje ostatní
cestující, nerespektuje pokyny řidiče apod. Cestující nemá nárok na vrácení jízdného.
Nezletilé osoby (mladší 18 let) lze přepravovat pouze v doporovodu dospělých osob.
V případě, že dospělá osoba není jedním ze dvou rodičů, musí být dítě vybaveno
úředně ověřeným formulářem Plné moci, vyplněným oběma rodiči.
Cestující při zakoupení jízdenky akceptuje automaticky všechny výše uvedené
podmínky.

