KÜLÖNJÁRATI UTAZÁSI FELTÉTELEK
A különjárati személyszállításra vonatkozó szerződés a MEGRENDELŐ írásbeli
megrendelésével és a CSABABUSZ írásban történő visszaigazolásával születik
meg. A CSABABUSZ által adott árajánlat nem minősül megrendelésre történő
visszaigazolásnak. A szerződés tartalmát a megrendelésben és a
visszaigazolásban rögzített adatok és az alábbi vállalási feltételek adják.
KÜLÖNJÁRAT MEGRENDELÉSE:
Ezen megrendelésnek tartalmaznia kell a MEGRENDELŐ nevét, címét,
telefonos elérhetőségét és e-mail címét.








A vevő nevét, címét, adószámát
Postacímét, ahová a számlát kéri
Fizetés módját
A különjárat várható időtartamát, illetve visszaindulásának időpontját
Célállomást, több napos őt esetén útvonalat
A busz kiállási, indulási helyét, idejét
Az utaslétszámot

A MEGRENDELŐ
módosíthatja.

megrendelését

az

utazás

megkezdéséig

írásban

A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA:
Amennyiben a CSABABUSZ a szabad kapacitása tekintetében tudja vállalni a
fuvarfeladatot, azt a megrendelés visszaigazolásával hozza a MEGRENDELŐ
tudomására.
A visszaigazolás tartalmazza:




A különjárat ellenértékeként fizetendő díjat, járulékos költségeket
Az esetlegesen fizetendő előleg összegét, fizetési határidejét
Az autóbusz kiállásának helyét, idejét

A különjárat visszaigazolását annak megkezdéséig, közös megegyezéssel,
írásban lehet módosítani. A CSABABUSZ a fuvarfeladat megrendelésének
elfogadását különösebb indoklás nélkül visszautasíthatja. A különjárati
megrendelésének lemondása csakis írásban történhet. A lemondást a
CSABABUSZ a különjárat kiállására meghatározott időpont előtt legalább 48
órával fogadja el és veszi tudomásul.

Amennyiben a különjárat kiállására meghatározott időpontig kevesebb van
hátra, mint 48 óra, úgy a MEGRENDELŐNEK kalkulált viteldíj 25 %-át meg kell
térítenie.
Az alábbi tevékenységek tilalma a különjárati személyszállítás során:






Belső vagy külső károkozás az autóbuszban
Szemetelés az autóbuszban, illetve az elhelyezett kukák használatának
mellőzése
Dohányzás az autóbuszban
Kábítószer fogyasztása vagy birtoklása az autóbuszon utazó személyek
által
Az ülések karfájának, háttámlájának, ülőlapjának indokolatlan nagyszámú
mozgatása

A fenti szabályozás megsértése esetén az autóbusz vezetőjének
felhatalmazása (Tulajdonosok által jóváhagyott) van az illetékes személyek
figyelmének fenti szabályokra történő felhívására.
POGGYÁSZOK SZÁLLÍTÁSA:
A különjárat utasai a magukkal vitt poggyászukat az utastérben vagy a külső
csomagtérben, utánfutóban, síboxban helyezhetik el. Ezen poggyászokért
maguk az utasok felelnek. A poggyászok méretének megválasztásánál
figyelembe kell venni az autóbusz típusára vonatkozó megengedett terhelést,
a csomagtér méretét.
A MEGRENDELŐBEN FOGLALTAKTÓL VALÓ ELTÉRÉS A MEGRENDELŐ KÉRÉSÉRE:
Az utazás során a MEGRENDELŐ kis mértékben módosíthatja az útirányt,
kitérőket kérhet, vagy bizonyos megállók elhagyását kérheti.
Az autóbuszvezető az alábbi esetekben megtagadhatja a megrendelő
utasításainak végrehajtását:







Ha a személy és vagyonbiztonságot veszélyezteti
Ha célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításait nem hajlandó írásban
megerősíteni
Ha a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletek előírásaiba ütközik
Ha a teljesítéshez előre be nem szerzett okmányokra lenne szükség
Ha a különjárat teljesítése időben vagy kilométerben, nagy mértékben
megnövekedett díjtöbbletet eredményez
Ha az utasítás olyan módosítást eredményez, melynek következtében az
ellátmány nem fedezné a felmerülő költségeket.

A KÜLÖNJÁRATI FUVARFELADAT TELJESÍTÉSE:
Akkor tekintendő befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a
személyszállítás megtörtént.
Az utazás végeztével a MEGRENDELŐ-nek a sofőrrel át kell néznie az
utasteret, hogy nem történt-e rongálás, károkozás, rendkívüli takarítást igénylő
szennyezés. Amennyiben ilyet vélnek felfedezni, arról jegyzőkönyvet kötelesek
készíteni, melyet a MEGRENDELŐ-nek alá kell írnia.
Továbbá, hogy maradt-e a buszban az utasok tulajdonát képező tárgy.
Amennyiben igen, azt a MEGRENDELŐ-nek magához kell vennie és a jogos
tulajdonoshoz el kell juttatnia. Ha ezután esetleg a gépkocsivezető talál a
járműben egyéb, más tulajdonát képező dolgot, akkor azt talált tárgyként
kezeli.
SZÁMLÁZÁS:
A különjárati számla elkészítésének alapjául a menetlevél szolgál, illetve a
visszaigazolásban szereplő díjtételek.
A MEGRENDELŐ-t terhelő járulékos költségek:
 napidíj
 parkolási díjak
 úthasználati díjak
 autópálya díjak
 külföldön fizetendő adók
A számla kiegyenlítése történhet készpénzben vagy átutalással. A kiállított
számlát személyesen vagy postai úton lehet átvenni.
A különjárati
érvényesek.
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További kérdés esetén az írásbeli kommunikáció formáját kérjük választani.

