Smluvm prepravm podminky
ERABUS Ltd pro verejnou
linkovou dopravu
provozovanou dopravm spolecnosti ERABUS Ltd

Linka:

Mukacevo - Uzhorod - Michalovce - Kosice

Sidlo dopravni spolecnosti:
S lov'yans'ka 10, Mukachevo, Zakarpatska oblast, 896 00 Ukraine

Tyto Sm luvni p fepravni podm inky byly schvaleny statutarnim organem
spolecnosti ERABU S Ltd dne 29.9. 2021

ucinnost od 1.10. 2021

V ysvetleni zkratek a pojmu pro ucely techto SPP
•

dopravce - Erabus Ltd, se sidlem Proletarska 10, Mukachevo, Zakarpatska
oblast, 896 00 Ukraine

•

provizni prodejce jizdenek LE - Leo Express s.r.o., se sidlem Rehofova
908/4, 130 00 Praha 3 - Zizkov, Ceska republika, IC 06661572;

•

rezervacm system - internetovy system LE pro prodej jizd e n e k dostupny na
internetove adrese http://w w w .leoexpress.com ;

•

ta rif - platny tarif dopravce pro pfepravu cestujicich a zavazadel;

•

SPP - platne Sm luvni pfepravni podm inky dopravce;

•

jizdne - cena za pfepravu cestujiciho z vychozi zastavky do cilove zastavky

•

jizd n i dokiad - doklad prokazujici uzavfeni pfepravni sm louvy a prava z ni
plynouci po celou dobu je jih o plneni, dale nazyvany tez ja k o jizd e n ka ;

•

vychozi zastavka - misto, ve kterem cestujici nastupuje do vozidla dopravce
a ktere je uvedeno na prislusnem jizd n im dokladu;

•

cilova zastavka - misto, ve kterem cestujici vystupuje z vozidla dopravce a ktere
je uvedeno na pfislusnem jizd n im dokladu;

•

poverena osoba - stevard, fidic dopravce nebo jina osoba s opravnenim davat
cestujicim pokyny a pfikazy;

•

pfepravni sm louva - sm louva o pfeprave osob, jiz se dopravce zavazuje
pfepravit ce stujiciho z vychozi zastavky do cilove zastavky a cestujici se
zavazuje za tuto pfepravu zaplatit jizdne;

•

vozidlo - autobus;

•

kontaktni e-m ail provozniho prodejce jizdenek LE: info@ le.cz;

•

kontaktni e-m ail dopravce: erabus.com @ qm ail.com je urcen pro kom unikaci v
ukrajinstine

1.

Uvodni ustanoveni

(1)

Tyto S m luvni pfepravni podm inky pro vefejnou linkovou dopravu (dale jen „S P P “ )
upravuji prava a povinnosti dopravce pfi pfeprave osob, jejich zavazadel, veci a
zivych zvifa t ve vefejne linkove doprave, a to vnitrostatni i m ezinarodni, jakoz i
prava a povinnosti cestujicich, pokud vyuzivaji sluzeb dopravce. SPP rovnez
stanovuji podm inky vzniku a zaniku pfepravni sm louvy vcetne uplatneni prava z
pfepravni smlouvy.

(2)

Pro vsechny vztahy vyp lyvajici z SPP je za rozhodne pravo povazovano pravo
Ukrajiny. Soudem pfislusnym k projednavani sporu z takovych pravnich vztahu je
soud ukrajinsky.
1.1.

Rozsah platnosti

(1)

Dopravce vyhlasuje tyto SPP v souladu
dotcenym i pravnim i pfedpisy Ukrajiny.

(2)

Na uzem i S lovenske republiky jsou tyto SPP dale v souladu se zakonem c. 56/2012
Sb., o silnicni doprave, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a dalsim i obecne zavaznym i
pravnim i pfedpisy.
2.

se ukrajinskym

pravnim

fadem

a

Pfepravni sm louva

(1) U zavfenim pfepravni sm louvy vznika sm luvni zavazkovy vztah mezi dopravcem a
cestujicim i, jehoz obsahem je zejm ena zavazek dopravce pfepravit cestujiciho
z vychozi zastavky do cilove zastavky spojem uvedenym na jizd n im dokladu,
pficem z zavazkem cestujiciho je zejm ena uhradit za tuto pfepravu jizd n e a
dodrzovat dalsi povinnosti cestujiciho vyplyvajici z obecne zavaznych pravnich
pfedpisu, Tarifu a techto SPP.
2.1.

V znik pfepravni sm louvy

(1)

P fepravni sm louva nabyva ucinnosti, jestlize cestujici s platnym jizd n im dokladem
nastoupi do vozidla.

(2)

C estujici bez platneho jizd n ih o dokladu muze do vozidla dopravce nastoupit pouze
v pfipade, ze se pfed sam otnym nastupem dotaze povefene osoby dopravce na to,
jestli Ize do daneho vozidla pfim o ve vozidle zakoupit jizdenku. Pokud jizd e nku do
vozidla zakoupit Ize, vznika pfepravni sm louva okam zikem vystaveni jizd n ih o
dokladu ve vozidle a naslednou uhradou jizdneho die platneho tarifu dopravce.

(3)

Pokud povefena osoba dopravce sdeli cestujicim u bez platneho jizd n ih o dokladu,
ze vozidlo je jiz pine obsazeno, nevznika tim cestujicim u pravo na uskutecneni
prepravy a tim i uzavfeni pfepravni smlouvy.
2.2.

(1)

Zanik pfepravni sm louvy

Pfepravni sm louva je ze strany dopravce splnena:
a) fadnym provedenim pfepravy ve sm luvenem rozsahu podle uzavfene pfepravni
smlouvy;
b) provedenim pfepravy v jinem nez ve sm luvenem rozsahu,
opravnenem u vylouceni cestujiciho z pfepravy povefenou osobou.

(2)

doslo-li

k

Pfepravni sm louva zanika, pokud cestujici pferusi jizdu. Za pferuseni jizd y se
povazuje vystup cestu jiciho z vozidla v jinem m iste nez v cilove zastavce, pokud k
tom u nebyl ce stujici vyzvan povefenou osobou. C estujici v takovem pfipade nema
pravo na vraceni jizd n e h o a jiz d n i doklad se stava neplatnym .

(3)

A utobusove spoje dopravce nejsou povinne m istenkove. C estujici m ohou obsadit
volna sedadla. Za obsazeni m ista se poklada i to, pokud cestujici na jakekoliv
sedadlo polozi cast odevu nebo rucni zavazadlo.
3.

Jizdni doklad

(1)

C estujici se pro ucely kontroly uzavfeni pfepravni sm louvy po dobu je jih o plneni
prokazuje platnym jizd n im dokladem a popf. i originalnim platnym dokladem
prokazujicim opravnenost naroku na uplatnovanou slevu (dale jen prukaz na slevu).

(2)

Jizd n i doklad je platny pouze pro pfepravu urcenou dnem, spojem a cestujicim i,
ktefi jsou na ni uvedeni.

(3)

Na vsechny spoje dopravce, na ktere se vztahuji tyto SPP, je nutne vcasne
zakoupeni jiz d n ih o dokladu. Jizdni doklad tvo fi jizdenka. Zakoupeni jizd n ih o
dokladu je nutno provest nejpozdeji do doby pfed odjezdem pfislusneho spoje
stanovene dopravcem .

(4)

Jizdni doklad obsahuje:
a) obchodni jm e n o dopravce, ktery uzavira pfepravni sm louvu;
b) vychozi zastavka a cilova zastavka;
c) druh a vysi jizdneho;
d) cislo spoje;
e) datum odjezdu spoje z vychozi zastavky;
f)

datum pfijezdu spoje do cilove zastavky;

g) unikatni kod;
(5)

Jizdenky m ohou m it nasledujici podobu:
a) papirova jizd e nka vystavena na pokladne provizniho prodejce (dale jen ,,LE“)
sm luvnim prodejcem LE nebo vytistena na tiskarne cestujicim pfi nakupu pfes
rezervacni system );
b) elektronicka jizd e nka (zachyceni a zobrazeni jizd e n ky v elektronickem zafizeni,
napf. m obilnim telefonu, jez um oznuje je ji pfedlozeni povefene osobe). Pokud
cestujici neobdrzi elektronickou jizdenku do 1 hodiny od je jih o nakupu od LE
na svou e-m ailovou adresu, je povinen bez zbytecneho odkladu kontaktovat
dopravce na kontaktni e-m ail LE:

(6)

C estujici je povinen zkontrolovat udaje uvedene na jizd e nce bez zbytecneho
odkladu po je jim obdrzeni, za pfipadne chyby v uvedenych udajich je odpovedny
cestujici.

(7)

Platnost jizd e n ky se kontroluje m im o jine pom oci unikatniho kodu, ktery je na
jizd e nce uvederi. O soba nakupujici jizdenku je vyjm a LE ci dopravce jedina, ktera
unikatni kod nakoupene jizd e nky zna a sdeli ho pouze cestujicim u, ktery ma
vykonat prava z pfepravni smlouvy, nebo jako cestujici povefene osobe pfi kontrole
jizd n ich dokladu.

(8)

C estujici bez platneho jizd n ih o dokladu nebo prukazu je povinen uhradit nove
jizd n e nebo rozdil do aktualni vyse jizdneho.
3.1.

Slevy z jizdneho

(1)

P fipadne slevy a podm inky jejich ziskani jsou uvedene v Tarifu.

(2)

C estujici ma povinnost pfed nakupem jizd e nky sdelit, s jakou slevou jiz d n i doklad
pozaduje. Zpetne ziskani slevy neni mozne.

(3)

Uplatnuje-li ce stujici pfi nakupu jizd e nky slevu z jizdneho, je povinen na vyzvani
pfedlozit original pfislusneho dokladu, ktery ho opravnuje k ziska n i slevy.
Povinnost pfedlozit pfislusny doklad ma cestujici rovnez po celou dobu pfepravy.

Pokud ce stujici pfislusnÿ doklad nepfedlozi, stâvâ se jeho jiz d n i doklad neplatnÿm
a takovÿ ce stu jici je povazovanÿ za cestujiciho bez platného jiz d n ih o dokladu. V
takovém pfipa d é je povinen doplatit rozdil mezi vÿsi jizd n éh o se slevou a
obycejnÿm jizdnÿm ; pokud tuto svou povinnost porusi, je oprâvnénâ osoba
oprâvnéna cestujiciho z pfepravy vyloucit.
(4)

K dodatecnë pfedlozenÿm dokladùm , jiném u dodatecném u prokâzâni nâroku na
slevu nebo k prokâzâni prostfednictvim kopie ci fotografie dokladu nebude
pfihiizeno a ce stujici se nezbavuje povinnosti uhradit rozdil vÿse jizd n éh o a popf.
i pfirâzky (sm luvni pokuty) k jiz d n é m u ve smyslu pfedchoziho odstavce.

3.2.

S tornovâni jizdenky zakoupené cestujicim u LE

(1)

C estujici m ùze jizd e nku
vÿchozi zastâvky.

(2)

Pfi stornovâni jizd e n ky je üctovân transakcni poplatek 30 CZK, za kazdou
stornovanou jizdenku. Tento transakcni poplatek se neplati v pfipadé, ze cestujici
zakoupil jizd e nku skrze svùj Smile Club ücet a storno tak probihâ do leokreditù.

(3)

Pokud je jizd e nka v hodnoté m ensi nez 30 CZK, je transakcni poplatek ve vÿsi této
jizdenky.

(4)

Transakcni poplatek mâ povahu srâzky z vracené câstky.

(5)

stornovat az do doby pravidelného odjezdu

spoje z

Stornovâni jizd e n ky neni mozné:
a) pokud je tak uvedeno pfim o v podm inkâch nabidky (tedy napf. u akcnich
jizdenek, jizd e n e k zakoupenÿch na voucher a jinÿch);
b) pokud cestujici nesdéli unikâtni kôd zakoupené jizd e nky nebo dalsi potfebné
üdaje pro stornovâni jizd e nky
a vrâceni financnich
prostfedkû jim
zvolenou metodou.

(6)

Skupinové jizd e n ky je m ozné stornovat pouze dohrom ady pro vsechny cestujici
na skupinovém jizd n im dokladu, a to nejpozdéji do 24 hodin pfed pravidelném
odjezdem spoje. T ransakcni poplatek za stornovâni skupinové jizd e nky je üctovân
v jednorâzové vÿsi 30 CZK za celou jizdenku.

(7)

Zpâtecni jizd e nku je m ozné stornovat pouze dohrom ady (tedy obé cesty najednou)
a to do doby pravidelného odjezdu vozidla z nâstupni stanice, pfipadné je mozné
po dokonceni prvni cesty (cesta tam ) stornovat cestu druhou (cestu zpët).

(8)

Za nevyuzitou nebo câstecné nevyuzitou jizdenku se jizd n é nevraci.

(9)

Dopravce je oprâvnén cestujicim u stornovat/anulovat zakoupenou jizdenku
v pfipadé, ze tato jizd e nka byla chybou rezervacniho systém u, kterâ vznikla
nezâvisle na vùli dopravce, cestujicim zakoupena za nepfim ëfenë nizkou cenu
(napf. 3 CZK), u které je zjevné, ze s ohledem na délku zvolené trasy nem ùze pokrÿt
zâkladni provozni nâklady dopravce. Pokud k této situaci dojde, je dopravce
povinen vrâtit zâkaznikovi financni prostfedky, které za takto zakoupenou jizdenku
vynalozil. Toto ustanoveni se nevztahuje na zvlâstni akce dopravce a propagaci
novÿch tras dopravce.

(10) Pozadavek na vrâceni jizdného vyfid i LE nejpozdéji do m ésice ode dne doruceni
podané zâdosti.
(11) V pfipadé doruceni zâvazné objednâvky skupinového jizd n ih o dokladu na obchodni
oddéleni LE bere objednatel na védom i, ze zrusit tuto rezervaci Ize nejpozdéji 7 dnù
pfed odjezdem pfislusného spoje, a to za transakcni poplatek ve vÿsi 25 % z ceny
kazdého jednotlivého jizd n ih o dokladu v pfipadé, ze bude objednatel pozadovat
vrâceni jizd n é h o v penézni formé. V pfipadé vrâceni jizd n éh o ve form é leo kredit
neni transakcni poplatek üctovân.

Po doruceni zâvazné objednâvky skupinového jizd n ih o dokladu na obchodni
oddéleni LE bere objednatel na védom i, ze zm énu v rezervaci Ize provést
m axim âlné dvakrât po jejim doruceni, a to vzdy za poplatek ve vÿsi 10 % z celkové
ceny skupinového jizd n ih o dokladu.

3.2.1.

Kde jizdenky stornovat

(1)

C estujici, kterÿ jiz d n i doklad zakoupil prostfednictvim zâkaznického üctu LE, mûze
jizdenku
stornovat
po
pfihlâseni
ke
svému
üctu
na
strânkâch
w w w .leoexpress.com .

(2)

Vsichni
ce stu jici
m ohou
jizd n i
doklad
stornovat
na
w w w .leo e xp re ss.com , pokud byl jizd n i doklad zakoupenÿ près internet.

(3)

C estujici m ohou jiz d n i doklad stornovat na pokladnâch Léo Express s vÿjim kou
jizd n ich dokladù zakoupenÿch près internet.

3.2.2.

strânkâch

Form y vrâceni jizdného

(1)

V hotovosti je m ozné vracet jizd n é pouze na pokladnâch LE.

(2)

Zpët na platebni kartu je m ozné vracet jizd n é za jizd e nky nakoupené v e-shopu
LE za podm inky, ze jizd e nka byla zakoupena online platbou platebni kartou.

(3)

Pfevodem na bankovni ücet je m ozné vracet jizd n é po vyplnéni form ulâfe
um isténého na webu LE. Pri zahranicnich platbâch mimo SEPA prostor hradi
cestujici souvisejici bankovni poplatky za zahranicni bankovni prevod. Bankovni
poplatek mâ povahu srâzky z vrâcené câstky.

(4)

Do leo kreditû je mozné vracet jizd n é pouze uzivatelûm , kteri m aji zalozenÿ ücet
ve vérnostm m program u Smile club.

(5)

Jizdenky nakoupené za leo kredity je mozné vrâtit pouze do leo kreditù.
4.

(1 )

Prâva a povinnosti cestujicich

C estujici je zejm éna povinen:
a) dbât zvÿsené opatrnosti a ridit se pokyny povérené osoby vcetnë pokynû, které
vyja d fu ji sym boly nebo nâpisy ve vozidle tak, aby byla zajistëna co nejvyssi mira
bezpecnosti a plynulosti dopravy (to mj. znam enâ, ze je povinen bÿt za jizd y
pfipoutân, je-li vozidlo vybaveno bezpecnostnim i pâsy);
b) do vozidla dopravce nastoupit nebo z nëj vystoupit pouze v m istë k tomu
urceném a neni-li vozidlo v pohybu.

(2)

Cestujici odpovidâ za:
a) jim doprovâzené dëti;
b) svûj pfichod k pokladni prepâzce LE, u které chce bÿt odbaven tak, aby mohly
bÿt vcas vystaveny vsechny potfebné doklady do okam ziku odjezdu pfislusného
spoje, a to s pfihlédnutim k pripadné zvÿsené frekvenci cestujicich a casu
potfebném u ke vcasném u a bezpecném u nâstupu do spoje pfed jeho odjezdem;
c) svûj vcasnÿ a bezpecnÿ nâstup do vozidla dopravce ve vÿchozi zastâvce
uvedené na prislusném jizd n im dokladu, kterÿ chce ce stu jici pro danou
pfepravu pouzit a kterÿ opraviïuje cestujiciho k vyuziti pfepravnich sluzeb;
d) svûj vcasnÿ a bezpecnÿ vÿstup z vozidla dopravce v cilové zastâvce uvedené
na jizd n im dokladu, kterÿ cestujici pro danou pfepravu pouzil a kterÿ cestujiciho
opraviïoval k vyuziti pfepravnich sluzeb.

C estujici sm i pouzivat zvukovâ, vizuâlni, inform acni, sdélovaci a bezpecnostni
zarizeni um isténâ v prostorâch urcenÿch pro cestujici a ve vozidlech dopravce jen
podle pokynù povërené osoby a v souladu s ücelem pouziti tëchto zarizeni.

4.1.

Prâva cestujicich pfi zruseni a zpozdéni spoje

(1)

C estujici ma prâvo na vrâceni plné hodnoty jizd n éh o pri neprovedeni pfepravy z
prokazatelnÿch dùvodù na stranë dopravce.

(2)

Jestlize z dùvodù na stranë dopravce dojde k tom u, ze nem ûze bÿt dokoncena
zapocatâ pfeprava cestujiciho spojem, ve kterém pfepravu zapocal, bude cestujici
kom penzovân jednou z uvedenÿch moznosti:
a) pfepravou do cilové zastâvky nejblizsim vhodnÿm spojem dopravce, ve kterém
jsou volnâ mista,
b) pfepravou nâhradni dopravou dopravce, pokud ji dopravce tom uto spoji zajisti,
c) vrâcenim jizd n é h o za neprojetÿ üsek cesty, vzdal-li se ce stu jici dalsi jizd y a
povëfenâ osoba tuto skutecnost potvrdila.

(3)

Pokud o to ce stujici pozâdâ, mùze mu bÿt vystaveno pisem né potvrzeni o om ezeni
nebo zastaveni dopravy, vynechâni spoje nebo doby je h o zpozdëni. Pisem né
potvrzeni vydâvâ dopravce.

(4)

V râceni jizd n é h o m usi oprâvnënÿ cestujici uplatnit do 3 m ësicù od data odjezdu
spoje uvedeného na daném jizd n im dokladu, a to na zâkladë zâdosti zaslané na
e-mail adresu dopravce.
4.2.

Sluzby poskytované cestujicim

(1)

Pro zajistëni co nejvyssiho kom fortu cestujicich dopravce mùze poskytovat
cestujicim rùzné nadstandardni sluzby, které jsou zpoplatnëny die Tarifu. Pokud z
provoznich nebo technickÿch dùvodù nebude nadstandardni sluzba dostupnâ a
cestujici jestë nem â sluzbu zakoupenou, nevznikâ tim cestujicim u prâvo na
nâhradu za om ezeni nebo neposkytnuti sluzby.

(2)

U nadstandardnich sluzeb poskytovanÿch zdarm a v pripadech, kdy z provoznich
nebo technickÿch dùvodù nebude tato nadstandardni sluzba dostupnâ, nevznikâ
cestujicim u uzavfenim pfepravni sm louvy nârok na je ji poskytnuti a stejnë tak mu
nevznikâ prâvo na slevu z jizdného nebo na jinou kom penzaci.

(3)

Pokud je ve vozidle m oznost vyuzit sam oobsluzného kâvovaru, je je h o obsluha
um oznëna pouze, pokud neni vozidlo v pohybu a jeho pouziti je tak bezpecné.
Dopravce neodpovidâ za skodu zpùsobenou v dùsledku poruseni tohoto
ustanoveni.
4.3.

Podm inky pouzivâni bezplatného pfipojeni k internetu
prostfednictvim bezdrâtové W iFi sitë

(1)

C estujici je po uzavreni pfepravni sm louvy povinen dodrzovat pravidla stanovenâ
tëm ito pfepravnîm i podm inkam i pro vyuzivâni bezplatného p fipojeni k internetu
prostfednictvim bezdrâtové W iFi sité (dâle jen „W iFi sit’“), pokud je tato W iFi sit’ ve
vozidle dopravcem poskytovâna.

(2)

C estujici nesm i pfi pouzivâni W iFi sitë vyhledâvat, prohlizet, tisknout nebo sifit
m ateriâly s pornografickÿm nebo nârodnostnë ci nâbozensky urâzlivÿm obsahem,
strânky propagujici rasism us, nâsili nebo podnëcujici k uzivâni drog.

(3)

C estujici nesm i pfi pouzivâni W iFi sitë provozovat hazardni hry a jakékoliv aktivity,
které jsou neslucitelné s platnÿmi prâvnim i pfedpisy Ukrajiny, stejnë jako
vykonâvat cinnost, kterâ ohrozuje, mùze ohrozit nebo narusit funkcnost WiFi sitë

nebo za fize n i ostatnich cestujicich (zejm ena posilat nevyzadane zpravy nebo
provadet cinnost vedouci k pfenosu pocitacovych viru).
(4)

C estujici je povinen pfi pouzivani W iFi site respektovat vsechna autorska prava
stanovena platnym i pravnim i pfedpisy.

(5)

Prenasena data nejsou v ramci W iFi site sifrovana. C estujici bere na vedom i
nebezpeci neopravneneho odposlechu takto prenasenych dat a jejich pfipadnou
ochranu si zajisti sam.

(6)

LE neodpovida za skodu zpusobenou cestujicim u v dusledku vypadku W iFi site,
opozdeneho dodani ci poskozeni dat, ani za skodu vzniklou chybnym nastavenim
zarizeni cestujiciho.
4.4.

(1)

P oruseni prepravnich podm inek cestujicim

Porusenim
prepravnich podm inek z hlediska bezpecnosti cestujiciho,
bezpecnosti a ochrany zivota a zdravi jinych osob, bezpecnosti a plynulosti dopravy
a z hlediska zajisteni radne, klidne a pohodlne prepravy se rozum i, jestlize
cestujici pri preprave:
a) se nem uze prokazat platnym jizd n im dokladem , odm itne zaplatit jizd n e a
prirazku (sm luvni pokutu) k jiz d n e m u na miste;
b) m luvi za jiz d y na osobu ridici vozidlo;
c) otevira za jizd y dvere vozidla nebo zabranu proti vypadnuti zvozidla;
d) vyhazuje z vozidla predm ety nebo je necha vycnivat z vozidla;
e) za jizd y vystupuje z vozidla nebo do nej nastupuje nebo se z nej vyklani;
f)

nastupuje do vozidla prohlaseneho povefenou osobou zaobsazene;

g) uvadi bezduvodne v cinnost jakekoliv bezpecnostni za rize ni vevozidle;
h) zdrzuje se bezduvodne v prostoru vyhrazenem pro osobu fid ic i vozidlo nebo
prostoru, ktery znem oznuje osobe fid ic i vozidlo bezpecny vyhled zvo zid la;
i)

brani pouziti provoznich za fizen i, vystupu, pruchodu nebo nastupu do vozidla;

j)

kouri ve vozidle (a to i elektronicke cigarety);

k)

poziva vlastni alkohol;

I)

chova se hlucne, reprodukuje hlucne hudbu nebo zpev nebo pouziva hlasite
audiovizualni techniku nebo obtezuje ostatni ce stujici jinym nevhodnym
chovanim ;

m) znecist’uje m ajetek ci odev dalsiho cestujiciho;
n) vzal s sebou do vozidla nebo podal k pfeprave jako cestovni zavazadlo vec
vyloucenou z pfepravy ci vec, ktera nesm i byt obsahem zavazadla;
o) znecist’uje vozidlo ci prostory a za fizen i pro cestujici svym m ajetkem nebo svym
jednanim ;
p) poskozuje vozidlo, ja ko z i prostory a za fizen i pro cestujici;
q) odm ita uvolnit m isto pro cestujiciho s platnou m istenkou;
r)
(2)

rusi nocni klid, ktery je v rozm ezi 22:00-6:00.

Pokud ce stujici jedna zpusobem uvedenym v pfedchozim odstavci, je povinen
zaplatit prirazku (sm luvni pokutu) ve vysi 50 EUR za kazde takove poruseni.
Pokud cestujici pfirazku (sm luvni pokutu) neuhradi na m iste v hotovosti, nebo do
15 dnu vsidle dopravce ode dne vzniku povinnosti k uhrade teto pfirazky (sm luvni
pokuty), m uze byt pfistoupeno k je jim uvym ah a ni.

(3) Pfirazka (sm luvni pokuta) za poruseni SPP m uze byt vystavena opakovane, a to
i nekolikrat behem jedne pfepravy.
(4) Povefena osoba, ktera s cestujicim projednava poruseni techto SPP, je povinna
vystavit ve vztahu ke kazdem u poruseni techto SPP tzv. „P otvrzeni o nedodrzeni
SPP“ . C estujici je povinen se za ucelem sepsani „P otvrzeni o nedodrzeni S PP “

prokâzat osobnim i üdaji potrebnÿm i k vym âhâni jizd n éh o a pfirâzky (sm luvni
pokuty) k jizdném u, kterÿmi se rozum i jm éno, pfijm eni, datum narozeni, misto
narozeni a adresa pro dorucovâni. C estujici je zâroveiï povinen prokâzat se
prûkazem totoznosti osobé oprâvnéné kontrolovat jiz d n i doklady, pokud se v
prubëhu pfepravy nem ùze prokâzat platnÿm jizd n im dokladem a neuhradi cenu
jizdného a pfirâzku (sm luvni pokutu) k jizdném u na mistè.

4.5.
(1)

V ylouceni cestujiciho z pfepravy

C estujici m ùze bÿt z pfepravy vyloucen, pokud:
a) porusuje ustanoveni téchto SPP a ve svém jednâni, i po upozornéni povéfené
osoby v tom to je d nâ n i pokracuje;
b) je pod vlivem nâvykové nebo psychotropni lâtky a ohrozuje tak bezpecnost svou
nebo jinÿch osob a také pokud ohrozuje bezpecnost a plynulost silnicni dopravy
z hlediska zajistëni fâdné, klidné a pohodlné pfepravy;
c) ohrozuje vefejnÿ pofâdek, vzbuzuje u ostatnich cestujicich vefe jn é pohorseni a
odpor nebo ohrozuje ostatni ce stujici nebo povëfené osoby;
d) odm itne nebo nem ùze na m istë zaplatit jizdné nebo pfirâzku (sm luvni pokutu) k
jizdném u;
e) vystoupi z vozidla
zastaveni vozidla;
f)

bez souhlasu

povëfené osoby v m istë m im orâdného

svÿm chovânim , kte ré je v rozporu s prâvnim i a jin ÿm i pfedpisy nebo tëm ito SPP,
mùze zpùsobit zpozdëni spoje (za toto chovâni se povazuje zejm éna pasovâni
nepovoleného zbozi pfes stâtni hranice, nenahlâseni zbozi k procleni pfi celni
kontrole aj.);

g) nepfedlozi vsechny pfislusné dokum enty pro pfekroceni stâtni hranice pfi
hranicni kontrole. Mezi tyto dokum enty patfi cestovni pas ci jiné dokumenty,
které osoba pro pfekroceni hranice potfebuje (zejm éna vizum aj.);
h) pokud povëfenâ osoba zjisti jestë pfed nâstupem cestujiciho do vozidla, ze
ce stujici porusi tyto SPP, mùze takového cestujiciho odm itnout pfepravit,
(2)

Pokud cestujici, kterÿ byl vyloucen z pfepravy, opët nastoupi do vozidla dopravce,
je povazovân za cestu jiciho bez platného jizd n ih o dokladu, i kdyz mâ u sebe doklad
prokazujici plnëni pfepravni sm louvy na daném spoji, v nëm z byl vyloucen z
pfepravy.
5.

Podm inky pfepravy nëkterÿch osob a vëci
5.1.

Pfeprava dëti a dëtskÿch kocârku

(1 )

Dëti ve vëku 0-16 let (vcetnë) Ize pfepravovat jen s doprovodem osoby starsi 16 let.

(2)

V nitrostâtni a m ezinârodni pfeprava ditëte do 9 let vcetnë je povolena pouze
s doprovodem rodice, zâkonného zâstupce nebo jiné osoby, kterâ za ditë pfevzala
zodpovëdnost, a kterâ m usi bÿt starsi 16 let.

(3)

Dopravce nepfebirâ zâdnou povinnost dohledu nad nezletilou osobou.

(4)

V zâjm u zvÿse ni bezpecnosti, ochrany zdravi a zivotû ce stujicich je osoba
doprovâzejici dëti ve véku 0-5 let (vcetnë) povinna zajistit, aby tyto doprovâzené
dëti byly um istëny na takové m isto k sezeni, které se nachâzi v bezprostfedni
blizkosti sedadla doprovâzejici osoby a doprovâzejici osoba tak mêla po celou
dobu trvâni jiz d y doprovâzené dëti pod vizuâlni i fyzickou kontrolou.

(5)

Pfeprava dëtskÿch
kocârkù nebo invalidnich vozikù
neni umoznëna, s
vÿjim kou sklâdacich, které se pfepravuji v zavazadlovém prostoru. Pfeprava mùze
bÿt odm itnuta z dûvodu vycerpâni kapacity zavazadlového prostoru.

(6) Pfeprava osob do 18 let véku v m ezinârodni vefejné linkové dopravé na üzemî
Ukrajiny je moznâ pouze tehdy, pokud ma osoba m ladsi 18 let s sebou oficiâlni
dokum ent ovéfenÿ notâfem , ve kterém zâkonnÿ zâstupce udéluje souhlas
s provedenlm takové pfepravy. D okum ent také mùze obsahovat inform ace o osobé,
kterâ bude za dite zodpovédnâ v prùbéhu cesty a kterâ bude dîtë doprovâzet.
5.2.

P feprava osob s om ezenou schopnosti pohybu a
orientace

(1) Pfeprava cestujiciho na voziku pro invalidy neni z technickÿch dûvodû umoznëna.

5.3.

Pfeprava zivÿch zv ifa t za doprovodu cestujiciho

(1)

Zivâ zvifa ta Ize pfepravovat zdarm a jako rucni zavazadlo, a to jen pod dohledem
cestujiciho a jsou-li splnény podm inky zajist’ujici, aby zivâ zvifa ta neposkodila nebo
neznecistila vozidlo nebo cestujici, neohrozila bezpecnost a zdravi osob a nebyla
ostatnim cestujicim pfi pfepravé na obtiz.

(2)

Z zivÿch z v ifa t mùze ce stujici vzit s sebou do vozidla jen drobnâ dom âci a jinâ
malâ zvifata, jsou-li um isténa v pfenosnÿch klecich, kosich nebo jinÿch vhodnÿch
schrânkâch s nepropustnÿm dnem, pokud tom u nebrâni zvlâstni prâvni pfedpisy a
rozm ér schrânky nepfesahuje 40 x 50 x 50 cm.

(3)

Mimo zcela uzavfenou schrânku Ize z zivÿch zvifa t pfepravovat ve vozidle pouze
vodiciho psa, asistencniho psa nebo sluzebniho psa policistù pfi plnéni ükolû podle
pfislusného zâkona Ukrajiny nebo Slovenska, ci sluzebniho psa arm âdy pri plnéni
ükolù.

(4)

V odiciho psa doprovâzejiciho nevidom ou osobu, asistencniho psa, jakoz i
sluzebniho psa policistù ci arm âdy pfi plnéni ùkolû ve sm yslu shora uvedeném
nelze z pfepravy vyloucit ani je h o pfepravu odm itnout.

(5)

Ve vozidle Ize bezplatné pfepravovat vodici a asistencni psy, pokud jsou splnény
vsechny nâsledujici podm inky.
a) pes cestuje s osobou s platnÿm ZTP nebo ZTP/P prùkazem , pfipadné
obdobnÿm prùkazem vydanÿm na ùzem i jiného stâtu (zejm éna prùkazu TZP a
TZP/S ve Slovenské republice),
b) pes je viditelné oznacen postrojem vodiciho nebo asistencniho psa,
c)

pes je drzen na voditku.
6.

Pfeprava zavazadel

(1)

Zavazadla se pfepravuji spolecné s cestujicim ve vozidle dopravce ja ko rucni
zavazadla v prostoru pro cestujici, pfipadné jako spoluzavazadla v zavazadlovém
prostoru.

(2)

Zavazadla se m usi dât vzhledem k jejich rozmëru, délce nebo hm otnosti rychle a
bez obtizi nalozit a um istit ve vozidle dopravce v prostoru urceném pro zavazadla.

(3)

Z pfepravy jsou vylouceny:
a) véci neskladné a véci, které nelze bezpecnë um istit ve vozidle;
b) véci vÿbusné, jedovaté, radioaktivni, tékavé a ziravé (tzv. nebezpecné véci),
ja ko z i véci vzb uzujici odpor;
c)

véci, které m ohou zpusobit nâkazu;

d) nabité zbranë, pokud neni danâ osoba oprâvnëna m it nabitou zbrarï u sebe na
zâkladë zâkona a v souvislosti s vÿkonem pùsobnosti a pravom oci orgânu, jenz
je ozbrojenÿm sborem , ci obdobnÿm plnënim ükolù na zâkladë zâkona a v je h o
mezich (napr. pfislu snici policejnich nebo arm âdnich sborù pri plnéni
sluzebnich ükolù);
e) a dalsi vëci, je z m ohou ohrozit nebo porusit zivot nebo zdravi osob ci z v ifa t nebo
zpùsobit vznik skody na majetku, jakoz i ohrozit nebo porusit bezpecné
provozovâni silnicni dopravy.
(4)

C estujici je oprâvnën pfepravovat m axim âlnë 2 ks zavazadel.

(5)

Soucet vsech tri rozm ërù u vsech zavazadel (hloubka, sifka, vÿska) cestujiciho
nesm i dohrom ady pfesâhnout 190 cm a jejich spolecnâ hm otnost nesm i pfesâhnout
30 kg. C estujici je dale omezen prostorem pro uklâdâni zavazadel:
a) na policky nad sedadly je m ozné um istit zavazadlo o m axim âlnim rozm ëru 27 x
30 x 50 cm.
b) do üloznÿch prostor ve vozidle je mozné um istit zavazadlo o m axim âlnim
rozméru 50 x 90 x 66 cm.

(6)

Povolené rozm ëry zavazadel mohou pfesâhnout sklâdaci dëtské kocârky, které je
mozné ve vozidle dopravce pfepravovat, pokud osoba cestuje s ditëtem , které neni
starsi 5 let (vcetnë).

(7)

Pfeprava zavazadel m ùze bÿt odm itnuta z technickÿch dùvodû nebo z dûvodu
vycerpâni volné kapacity m ist zavazadlovÿch prostor ve vozidle. Rozhodnuti o
um istëni zavazadla ve vozidle dopravce, pfipadné o odm itnuti pfepravy zavazadla,
pfislusi vÿhradnë povëfené osobë ve vozidle.

(8)
(9)

Zajistëni m anipulace se spoluzavazadly a dohled na nimi p fislu si fidici vozidla.
Za dohled nad rucnim zavazadlem , zajisténi bezpecné m anipulace s nim a za
pfipadnou skodu vzniklou z pfepravy rucniho zavazadla odpovidâ bëhem celé
pfepravy cestujici.

(10) V pripadech, kdy cestujici s sebou vezme do vozidla vëc, kterâ nem ùze bÿt
pfepravena ja ko rucni zavazadlo, a odm itne ji pfepravit jako spoluzavazadlo, bude
cestujici z pfepravy vyloucen a pfepravni sm louva bude ukoncena. C estujici v
tom to pfipadë nemâ nârok na vrâceni zaplaceného jizdného.
(11) Jako spoluzavazadlo m ùze cestujici do vozidla dopravce vzit vëci snadno
pfenosné, které nelze pfepravit jako rucni zavazadlo, a:
a) které svÿrri charakterem vyzaduje um istëni na zvlâst’ urceném m istë ve vozidle
dopravce v prostoru pro cestujici,
b) ze sportovniho nâcini vëtsich rozmërù je dovolena pfeprava pâru lyzi s holemi,
snow boardu a bobù.

(12) C estujici nesm i pfedat k pfepravë v zavazadlovém prostoru zavazadla pfesahujici
hodnotu 200 EUR.
(13) C estujici je povinen um oznit povëfené osobé kontrolu zavazadla vcetnë jeho
obsahu, a to za ücelem posouzeni, zda zavazadlo Ize pfepravit v souladu s tëm ito
SPP. V pfipadë, ze ce stujici odm itne um oznit povëfené osobë takovou kontrolu
zavazadla, je povëfené osoba oprâvnëna vyloucit takového ce stujiciho z pfepravy;
je-li cestujici vyloucen z pfepravy, jeho jiz d n i doklad opravnujici jej k pfepravë se
stâvâ neplatnÿm a cestujicim u nevznikâ nârok na vrâceni jizd n é h o ci jinou néhradu
vzniklé üjmy.
(14) V pfipadë, ze ce stujici pfedâ k pfepravë zavazadlo, jehoz obsah nesm i bÿt
pfepravovân pfes hranice, a je s nim z tohoto dùvodu vedeno celni fize n i nad râmec
bëzné celni kontroly, dopravce si vyhrazuje prâvo cestujiciho vyloucit z pfepravy,
jeho jizd n i doklad opravnujici jej k pfepravë se stâvâ neplatnÿm a cestujicim u
nevznikâ nârok na vrâceni jizdného ci jinou nâhradu vzniklé üjmy.
(15) Pfeprava jizdnich kol (vcetnë elektrokol) jako cestovnich zavazadel na nosici
neni um oznëna.

6.1.

O dpovëdnost dopravce za zavazadla v zavazadlovém
prostoru

(1)

Zâpis o ztrâté, odcizeni, ci poskozeni zavazadel m usi bÿt cestujicim u povëfené
osoby dopravce vyzadovân ihned po pfijezdu spoje do cilové stanice. Povëfenâ
osoba dopravce je povinna cestujicim u m iru poskozeni nebo ztrâtu zavazadla
pisem në v zâpisu potvrdit.

(2)

Tento zâpis spolu s kopii jizd e nky a kopii dokladu o pfepravë zavazadla m usi bÿt
pisem në zaslân nejpozdëji do 6 m ësicù od udâlosti na adresu dopravce.

(3)

Pfi ztrâtë zavazadla zavinénim dopravce mâ cestujici nârok na nâhradu
prokâzané ceny ztraceného zavazadla, m axim âlnë vsak do vÿse 200 EUR za 1
zavazadlo a 400 EUR na1 cestujiciho v pfipadë ztrâty vice nez 1 zavazadla.

(4)

Dopravce
jestlize:

neodpovidâ

za

poskozeni

pfepravovaného

cestovniho

zavazadla,

a) cestujici neni schopen prokâzat oprâvnënost nâroku platnÿm dokladem o
pfepravé zavazadla;
b) obal neodpovidâ povaze pfepravované vëci;
c)

cestujici podal k pfepravë zavazadlo vyssi hodnoty, nez dovoleno;

d) nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako zivelné pohrom y ci jednâni
tfetich osob;
e) k poskozeni doslo jednânim cestujiciho.
7.

Zâvërecnâ ustanoveni
7.1.

Casové üdaje

(1) Vsechny easy uvâdëné v jizd n ich fâdech a v rezervacnim systém u LE jsou uvedeny
ve stfedoevropském case, pokud neni uvedeno jinak.
7.2.

Zranëni, poskozeni nebo zniceni vëci cestujicich

(1 ) Pokud je jednoznacnë prokâzâno, ze z dûvodu na stranë dopravce ve vozidle nebo
pfi pobytu v prostorech dopravce, pfistupnÿch pouze s platnÿm jizd n im dokladem,
doslo ke zranëni cestujicich nebo poskozeni ci zniceni jejich osobnich vëci,
cestujici by to mël neprodlenë po zjistëni skuteenosti nahlâsit povëfené osobë
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dopravce. Nâhradu takto vzniklé skody mùze poskozenÿ uplatnit pisem në na
adrese dopravce.
7.3.

Ztrâty a nâlezy

(1)

C estujicî se V pripadech, kdy je presvëdcen о ztrâtë jeho osobni vëci ve vozidle,
mùze obrâtit na povëfenou osobu dopravce.

(2)

Pri vzneseni pozadavku na vyhlâseni pâtrâni po ztracené vëci je vhodné, z dûvodu
urychleni pâtrâni, aby cestujicî v pozadavku uvedl:
a) presnÿ popis pohresované vëci;
b) okolnosti, za nichz mëlo ke ztrâtë vëci dojit;
c) cislo spoje;
d) vÿchozi a ciiovou zastâvku;
e) kontaktni üdaje (jmëno, pnjm eni, telefonni cislo nebo e-m ail a popr. adresu
bydlistë) pom oci kterÿch bude cestujicî inform ovân о pfipadném nâlezu
ztracené vëci.

(3)

Pokud se ztracené vëc najde, bude cestujicim u vydâna pouze na zâkladë prokâzâni
osobnich ùdajù nebo predâni zm ocnëni к prevzeti vëci, popsâni rozhodujicich
znakù vëci, doby a m ista ztrâty a okolnosti, za nichz byla vë cztrace n a.

(4)

Pokud se ztracenâ vëc nenajde do 14 dnû od prijeti pozadavku cestujiciho, Ize
takovou vëc povazovat za ztracenou a pâtrâni po ztracené vëci bude ukonceno.

(5)

Pokud se ve vozidle najde po ukonceni jizd y vëc, v souvislosti, se kterou cestujicî
nepozâdal о vyhlâseni pâtrâni, bude ve vztahu к takové vëci jednâno v souladu s
pfîslusnÿm i prâvnim i predpisy upravujicim i naklâdâni se ztracenou vëci.
7.4.

(1)

V eskeré
stîznosti,
prostrednictvim :

Stîznosti a podnëty

pripom inky

a

podnëty

m ohou

cestujicî

uplatnit

a) pisem ného sdëleni zaslaného na adresu do p ravce;
b) e-m ailu zaslaného na kontaktni e-m ai adresu dopravce
(2)

Stîznosti vyrid i dopravce nejpozdëji do 30 dnù od jejich obdrzeni a о vÿsledku
setrenî bude stëzovatel pisem në inform ovân zaslânim vyrozum ënî na uvedenou
e-m ailovou nebo postovnî adresu. V naléhavÿch pripadech si dopravce vyhrazuje
prâvo na prodlouzeni vÿse uvedené Ihùty az о dalsich 30 dnù.
Na pripom inky a podnëty bude dopravce reagovat zaslânim pisem ného vyjâdreni
na uvedenou e-m ailovou nebo postovnî adresu navrhovatele pouze v
opodstatnënÿch pripadech. Lhûta pro zaslâni vyrozum ënî nenî v tom to pripadë
stanovena.
7.1.

Casovâ platnost

Tyto SPP nabyly ùcinnosti dne 1.10.2021 a jsou ücinné do okam ziku jejich zruseni,
nebo vydâni a zverejnëni novÿch SPP.
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Tarifrn podmmky, slevy:
Deti a juniori:
1)

Vyse slevy z obycejneho jizdneho pro deti a juniory je:
a) 25 % pro prepravu cestujiciho ve veku 6-17 let (vcetne)
b) 50 % pro prepravu deti ve veku 0-5 let (vcetne)

C estujici ve veku 15-17 let (vcetne) jsou povinni prokazat narok na zlevnene jizdne
uredne vydanym platnym identifikacnim osobnim dokladem , ktery obsahuje
fotografii, jm eno a prijm eni a datum narozeni. Doklad muze byt vystaven
dopravcem po predlozeni rodneh

2) P rijim ane meny:
Ve vozidle jsou prijim ane tyto meny: EUR a UAH, a to v pripade, ze dany spoj
projizdi zem i, ve ktere je vybrana mena menou narodni. Neni m ozne platit platebni
kartou.
3) Casova platnost
Tento tarif dopravce nabyl platnosti dne 1.10.2021 a je ucinny do okam ziku jeho
zruseni, nebo vydani a zverejneni noveho tarifu dopravce.
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