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1. POSTANOWIENIA OGOóLNE
1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późniejszymi zmianami) i określają
warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Poprzez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewozónik – firma Complay Edyta Łuszcz z siedzibaę w Strzyzżowie, Sikorskiego 4, NIP
818-164-25-50, wykonujaęca mieędzynarodowy przewoóz pasazżeroów.
b) Pasazżer - osoba korzystajaęca z usługi przewozu firmy Complay na podstawie uiszczonej
kwoty za przejazd.
c) Bagazż - rzeczy ruchome zabierane przez podroózżnego do pojazdu.

2. PRZEWOZóNIK
2.1. Przewozónik zobowiaęzuje sieę do przewozu Pasazżera i jego bagazżu w wyznaczone miejsce.
2.2. Przewozónik zobowiaęzuje sieę do dołozżenia wszelkich staranó, aby przewiezócó Pasazżera i
jego bagazż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikeę dzia łalnosóci przewozónika
(przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogaę ulec zmianie, nie saę
objeęte gwarancjaę i nie stanowiaę czeęsóci umowy przewozu.
2.3. Przewozónik nie jest odpowiedzialny za opoózónienia lub odwo łania kursoów z przyczyn od
niego niezalezżnych (np. zamknieęcie granic, zżywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.),
ani wynikajaęce z nich dalsze, blizżej nieokresólone skutki.
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe, w razie
koniecznosóci Przewozónik mozże zmienicó kolejnych wykonawcoów us ługi przewozu oraz
dokonacó zmiany pojazdu.
2.5. W sytuacjach wyjaętkowych Przewozónik mozże zmienicó miejsca wysadzenia Pasazżeroów.
2.6. Przewozónik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji)
bez koniecznosóci zwrotu kosztoów poniesionych przez Pasazżera w zwiaęzku z podroóza
ż ę, w
przypadku gdy Pasazżer:
a) nie przestrzega warunkoów umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu;
b) znajduje sieę w stanie wskazujaęcym na spozżycie alkoholu lub sórodkoów odurzajaęcych;
c) zachowuje sieę w sposoób uciaęzżliwy dla wspoółpasazżeroów;
d) zachowuje sieę w sposoób zagrazżajaęcy bezpieczenóstwu i zdrowiu wspoółpasazżeroów;
e) nie posiada wymaganych dokumentoów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie
stosuje sieę do przepisoów celno-dewizowych, baędzó tezż nie został wpuszczony do kraju przez
władze imigracyjne.
2.7. Przewozónik zastrzega, izż nie ponosi odpowiedzialnosóci z tytułu podania b łeędnego

adresu przez Pasazżera.

3. PASAZżER
3.1. Pasazżer jest zobowiaęzany posiadacó wazżny dokument uprawniajaęcy go do
przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentoów i zasówiadczenó
niezbeędnych do odbycia podroózży.
3.2. Pasazżer powinien oczekiwacó pod wskazanym podczas rezerwacji adresem na 10 minut
przed ustalonaę przez Przewozónika godzinaę wyjazdu.
3.3. Pasazżer jest ponadto zobowiaęzany do:
a) dopisacó gdziecó o rezerwacji online lub telefonicznej
b) złozżenia bagazżu do luku bagazżowego;
c) stosowania sieę do polecenó załogi pojazdu;
d) okazywania, na wezwanie uprawnionych słuzżb granicznych i celnych wymaganych
dokumentoów;
e) zapinania pasoów bezpieczenóstwa w pojezódzie;
f) opisania swojego bagazżu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imieę,
nazwisko i adres zamieszkania.
3.4. Fakt nie oczekiwania Pasazżera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w
okresólonym przedziale czasowym, jest roównoznaczny z rezygnacjaę z przejazdu.
3.5. W pojezódzie obowiaęzuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spozżywania napojoów
alkoholowych.
3.6. W trakcie przerw w podroózży Pasazżer ma obowiaęzek przestrzegacó wyznaczonego
uprzednio czasu zakonóczenia przerwy i nie powodowacó przez swoje zaniedbanie opoózónienó w
odjezódzie.
3.7. Przewozónik osówiadcza, izż Pasazżer objeęty jest ubezpieczeniem od nasteępstw
nieszczeęsóliwych wypadkoów (NNW) Przewozónika. Ubezpieczenie to obejmuje wy łaęcznie
sytuacje, jakie mogaę zdarzycó sieę w trakcie pobytu Pasazżera w pojezódzie. Wszelkie zdarzenia
losowe powodujaęce jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie saę objeęte tym
ubezpieczeniem.
3.8. Pasazżer odpowiada za wszelkie szkody wyrzaędzone Przewozónikowi i innym pasazżerom.

4. BAGAZż
4.1. Pasazżer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagazżu zgodnie z
ponizższymi wytycznymi:
a) jednej sztuki bagazżu podstawowego o wadze do 30 kg, przewozżonego w luku
bagazżowym,
b) jednej sztuki bagazżu podreęcznego o wadze do 5 kg.
4.2. Bagazż podreęczny to bagazż w wymiarach pozwalajaęcych na swobodne umieszczenie go

na poółce bagazżowej, a jego rozmiary nie powinny utrudniacó swobody podroózży pozosta łym
pasazżerom.
4.3. W przypadku potrzeby zabrania wieększej ilosóci bagazżu nalezży zg łosicó ten fakt podczas
rezerwacji przejazdu.
4.4. Przewozónik ma prawo odmoówicó zabrania bagazżu, jezżeli nie spe łnia on wymogoów
okresólonych w niniejszym regulaminie.
4.5. Przewozónik informuje, izż zabrania sieę przewozu bagazżu, jak roówniezż posiadania przy
sobie materiałoów i przedmiotoów, ktoóre mogaę zagrazżacó bezpieczenóstwu w transporcie,
stwarzacó mozżliwosócó wyrzaędzenia szkody innym podroózżnym baędzó Przewozónikowi oraz
narazżacó pozostałych podroózżnych na niewygody.
4.6. Przewozónik nie ponosi odpowiedzialnosóci za bagazże znajdujaęce sieę poza lukiem
bagazżowym oraz za bagazż podreęczny.
4.7. Zabrania sieę przewozu rzeczy, ktoórych przewoóz jest niedozwolony na podstawie
odreębnych przepisoów prawnych.
4.8. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe
Przewozónik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzicó, czy zawartosócó
przesyłki bagazżowej nie narusza wyzżej wymienionych warunkoów.
4.9. Ustala sieę, izż za przewozżony bagazż podreęczny ulokowany w bezposóredniej bliskosóci
zajmowanego miejsca w pojezódzie, całkowitaę odpowiedzialnosócó przed s łuzżbami granicznymi
ponosi Pasazżer.

5. UMOWA PRZEWOZU
5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewoóz.
5.2. Opłateę nalezży uisócicó przed rozpoczeęciem podroózży bezposórednio u kierowcy lub, w
przypadku rezerwacji online, za pomocaę płatnosóci internetowych.
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasazżer akceptuje tresócó niniejszego regulaminu.
5.4. Z uwagi na specyfikeę działalnosóci przewozónika czyli przewoóz osoób i mienia od drzwi do
drzwi nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na biezżaęco na
podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za posórednictwem strony
internetowej przewozónika https://ibus.com.pl

6. REKLAMACJE
6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne zwiaęzane z realizacjaę umowy przewozowej nalezży
kierowacó osobisócie, listownie lub pocztaę elektronicznaę na adres Przewozónika.
6.2. Przewozónik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia
okolicznosóci, ktoóra jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbeędne jest:
a) opisanie zaistniałych okolicznosóci;
b) okresólenie wnoszonych zastrzezżenó;
c) wskazanie ewentualnej doznanej szkody i zwiaęzanych z tym roszczenó.

6.3. Przewozónik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania
z zastrzezżeniem okolicznosóci, w ktoórych istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych
wyjasónienó/informacji od Pasazżera.
6.4. Przewozónik zastrzega, izż reklamacje dotyczaęce bagazżu przewozżonego w luku
bagazżowym mozżna składacó tylko w chwili jego wydania bezposórednio do osoby wydajaęcej
bagazż.

7. POSTANOWIENIA KONóCOWE
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie majaę zastosowanie:
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z
poózóniejszymi zmianami);
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z
poózóniejszymi zmianami).

