
PRZEPISY PORZĄDKOWE 

1. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie
Polski/Europy w transporcie pasażerskim oraz zaleceń obsługi pojazdu. W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących ustala się zasady według których kierowca pojazdu wykonującego przewóz (lub/oraz
kierowca zmiennik w przypadku obsady dwuosobowej) odpowiedzialny jest z ramienia Przewoźnika za
respektowanie poniższych postanowień, według których:

zaleca się:

• zajęcie jednego miejsca w pojeździe na cały czas trwania przejazdu,

• zapięcie pasa bezpieczeństwa i pozostanie w nim do końca trwania podróży,

• rozpięcie pasów bezpieczeństwa dopiero po zaparkowaniu pojazdu,

• korzystanie z wyposażenia pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,

• zachowywanie się w sposób kulturalny i empatyczny w stosunku do pozostałych podróżujących,

• nie utrudnianie komfortu pozostałym podróżującym,

• nie zaśmiecanie pojazdu, korzystanie z worków na śmieci lub miejsc przeznaczonych do ich wyrzucenia,

• nie otwieranie okien oraz szyberdachów bez zgody kierowcy,

• zabranie ulubionej muzyki i poproszenie kierowcy o jej włączenie,

Zabrania się:

• przemieszczania się wewnątrz pojazdu w czasie jazdy,

• bezwzględnie ! - stania obok kierowcy autokaru lub tuż za nim,

• spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, 

• spożywania: chipsów, flipsów, paluszków, żelków, gum do żucia, gorących napojów, tłustego i
wydzielającego intensywny zapach lub wpływających na czystość i komfort podróżowania jedzenia,

• palenia tytoniu oraz e-papierosa oraz używania otwartego ognia,

• utrudniania kierowcy prowadzenia pojazdu natarczywym zachowaniem lub rozmową i stawianie rządań
sprzecznych z przepisami ruchu drogowego oraz dotyczących czasu pracy (Ustawa z dnia 16.04.2004 z
późniejszymi zmianami oraz Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
11.03.2002 r.)

• umieszczania na siedzeniach bagażu podręcznego lub innych przedmiotów oraz wykorzystywania w inny
sposób siedzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

• zabierania ze sobą rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla innych podróżnych lub grożą uszkodzeniem
albo zanieczyszczeniem autobusu (np.: przedmioty ostre, szklane butelki, szklanki etc)

• używania urządzeń wywołujących hałas, 
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