Čl. 4
OSOBITNÉ USTANOVENIA
vzťahujúce sa na pravidelnú medzinárodnú autobusovú linku

802906 Užhorod - Košice
Čl. 5.1
CESTOVNÉ A JEHO DRUHY
1. OSOBITNÝ CENNÍK CESTOVNÉHO
Na linku 802906 Užhorod - Košice je dopravca oprávnený vydať osobitný cenník
cestovného.
(Príloha č.1 k Čl. 5.1 802906 Užhorod - Košice)
2. DRUHY CESTOVNÉHO
•
•
•

Základné cestovné pre občanov od 26 rokov do dovŕšenia 60 rokov,
Zľavnené cestovné 1 so zľavou vo výške 50 % zo základného cestovného
pre deti do dovŕšenia 4 rokov a pre vodiaceho psa,
Zľavnené cestovné 2 so zľavou vo výške 10 % zo základného cestovného
pre deti od 4 rokov
do dovŕšenia 13 rokov, pre mládež od 13 rokov do
dovŕšenia 26 rokov a občanov nad 60 rokov
3. PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ZLIAV

Zľavnené cestovné platí pre cestujúcich bez rozdielu štátnej príslušnosti. Nárok na

zľavu je nutné preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas,
preukaz
na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou a pod.).

4. SEZÓNNE ZĽAVY, PROMOČNÉ AKCIE A PRIRÁŽKY

Dopravca je oprávnený vyhlásiť sezónne zľavy, zľavy v rámci promočných akcií
alebo
prirážky k platnému cestovnému.
O zľavách alebo prirážkach k cestovnému budú cestujúci informovaní
prostredníctvom webovej stránky dopravcu na www.eurobus.sk.
V Užhorode sú zo strany správcov staníc vyberané povinné príplatky mimo cien
stanovených dopravcom.
Povinné príplatky v čase vydania cenníka sú:
- miestenka k cestovnému lístku zakúpenému na Ukrajine 12,UAH
- poplatok 10,- UAH pri zakúpení lístka v predpredaji na Ukrajine
Čl. 5.2

DOVOZNÉ ZA PREPRAVU BATOŽINY
Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm) sa prepravuje
bezplatne.
• Podmienky dovozného za cestovné batožiny sú stanovené nasledovne:
Cestujúci môže zdarma prepravovať najviac 2 cestovné batožiny, ktorých
rozmery nepresahujú 60x90x40 cm. Za batožinu presahujúcu hoci len jeden z
uvedených rozmerov sa platí dovozné, rovnako tak aj za tretiu a ďalšiu
batožinu, ak bola na prepravu prijatá. Dovozné za batožinu je 1,- EUR/ 30,UAH.
• Maximálna hmotnosť prepravovaných batožín na 1 osobu je 50 kg.
• Na linke nie je povolená preprava: nadrozmerných predmetov, detských
kočíkov, batožín bez cestujúceho a živých zvierat (okrem vodiaceho psa).
•

Čl. 4.3
SANKČNÁ ÚHRADA
•

•

•

•

•

•

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas
prepravy, bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa nimi
preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom
odborného dozoru.
Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom, oprávnená osoba uloží
cestujúcemu zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu vo výške trojnásobku
základného cestovného podľa príslušnej tarify bez príplatkov a zliav,
minimálne vo výške 30,- EUR.
Ak cestujúci nepreukáže zľavu cestovného alebo platný časový cestovný
lístok, ale vyhlási, že zľavový preukaz alebo časový cestovný lístok vlastní a
túto skutočnosť do pätnástich pracovných dní preukáže na mieste určenom
Dopravcom, sankčná úhrada sa redukuje na 50%.
Cestujúcemu, ktorý prepravuje v autobuse cestovnú batožinu bez
batožinového lístka, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a sankčnú
úhradu vo výške 5,- EUR za každý kus batožiny.
Poškodenie autobusu - Cestujúci, ktorý poškodí autobus alebo jeho interiér,
nahradí dopravcovi takto spôsobenú škodu v zmysle článku 8.15 Prepravného
poriadku.
Znečistenie autobusu – Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi
úhradu vo výške 16,60 EUR.
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Príloha č.1 k Čl. 5.1
Cenník na medzinárodnú autobusovú linku
802906 Užhorod - Košice
Cestovné v EUR platné na území Slovenska a cestovné v UAH platné na území
Ukrajiny pre cestujúcich bez rozdielu štátnej príslušnosti (platí pre spoje prevádzkované
dopravcom eurobus)

Užhorod

Jednosmerné cestovné

Vyšné Nemecké

Sobrance

Michalovce

Sečovce

Košice

EUR

UAH

1

1,60

60

2

0,80

30

3

1,40

54

1

2,00

70

2

1,00

35

3

1,80

63

1

3,70

90

2

1,80

45

3

3,30

81

1

4,70

130

2

2,30

65

3

4,20

117

1

6,70

180

2

3,30

90

3

6,00

162

DRUHY CESTOVNÉHO
•
•
•

Základné cestovné 1 pre občanov od 26 rokov do dovŕšenia 60 rokov,
Zľavnené cestovné 2 so zľavou vo výške 50 % zo základného cestovného
pre deti do dovŕšenia 4 rokov a pre vodiaceho psa,
Zľavnené cestovné 3 so zľavou vo výške 10 % zo základného cestovného
pre deti od 4 rokov
do dovŕšenia 13 rokov, pre mládež od 13 rokov do
dovŕšenia 26 rokov a občanov nad 60 rokov
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