Takács Zoltán Személyszállító
Tel : 06-72-389-827 , 06-30-957-0757

Különjárati autóbusz megrendelő
Az autóbusz típusa : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Szállítható személyek száma : ………………. fő
Megrendelő neve : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Címe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonszáma : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ügyintéző : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az autóbuszt megrendeljük

20…… Év …………….Hó …………nap …………..órától
20…… Év …………….Hó …………nap …………..óráig

Az autóbusz kiállási helye : …………………………………………………………………………………………………………………..
Várható útvonal : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Várható Km : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szállítandó személyek száma : …………….. fő
Szállítási díj : …………………………………………………………………………………. Ft+27%Áfa/Km
Szállítási díj megállapodás alapján : ……………………………………………… Ft+27%Áfa
Egyéb költségek, pl: parkolás, melyet a megrendelő a fuvardíjon felül fizet.

Több napos utakon a szállást a megrendelő biztosítja , illetve fizeti !
Kelt : 20….év ……. hó …….nap

……………………………………….
Megrendelő

……………………………………………………
Személyszállító

Utazási feltételek
A szállítási vállalkozó az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásokat teljesíteni köteles .
Az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.
A csoport vezetője győződjön meg az autóbusz belső tisztaságáról épségéről.
Az utas által okozott károkért, belső tisztaságáért a csoport vezetője felelős.
A szennyeződésekért, rongálásért pótdíjat számolunk fel !

Különjárati autóbuszon álló utas nem utazhat !
Az autóbusz rendelkezik kötelező, utas, poggyász, baleseti biztosítással, amit a fuvardíj
tartalmaz !
Az utas magatartása :
Az autóbuszon szennyezett ruhában, poggyásszal utazni vagy olyan magatartást tanúsítani nem
szabad, ami az autóbuszt vagy az utasok ruházatát beszennyezi.
Az autóbusz ablakait, szellőző nyílásait csak az utasok egyetértésével szabad nyitva tartani.
Az autóbuszon rádió magnó használata csak az utasok egyetértésével lehet.
Az utazásból kizárható :
•
•
•

Az ittas személy.
Aki botrányosan viselkedik vagy más hasonló okból utastársai terhére van.
Aki az utazási feltételeket nem tartja be.

Az utazásból kizárás csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen lehetséges.

Az autóbuszon dohányzás és nyílt láng használata TILOS !
……..TR! Egyezmény értelméből következik hogy a gépkocsivezető napi vezetési ideje 9 óra
utána 11 órapihenő kötelező !!
Utak szervezésénél kérjük betartani !
Az utasnak jogában áll az utazást lemondani kellő időben indulástól számított 3 héten belül
……….. díjfizetés nélkül, rövidebb időn belül 30-50% fuvardíj számlázható.
Poggyásznak őrzéséről az utas maga gondoskodik, kivéve ha azt tovább szállítási célból az
autóbuszvezető átvette.
A szerződés hibás teljesítése esetén az utasokat kártérítés illeti meg.
Panasz bejelentése az autóbuszvezetőnél, vagy Takács Zoltán személyszállító vállalkozónál.
Máza , Tinódi u.7. ill. , Tel: 06-72-389-827 , 0+-30-957-0757
Műszaki meghibásodás esetén az utasok tovább ill. , hazaszállításáról a fuvarozó gondoskodik.

Az Indulást és érkezést szíveskedjék előre jelezni !!!!!!!!

