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BILET OPEN - КВИТОК З ВІДКРИТОЮ ДАТОЮ
Za rezerwację biletu OPEN oraz zmianę terminu pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN

Відкрийте для бронювання квитків і перенести збір в розмірі 30 PLN

NADBAGAŻ - ПЕРЕВИЩЕННЯ БАГАЖУ
Może zostać zabrany tylko gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym za dodatkową opłatą w wysokości 30 PLN .

Він може бути прийняте тільки тоді, коли є місце в трюмі за додаткову плату в розмірі 30 PLN

ZWROT BILETU - АНУЛЮВАННЯ КВИТКІВ
W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży, zwrotu

У разі скасування подорожі за 24 години до відправлення автобуса відшкодування
należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, z potrąceniem 10% ceny biletu, tytułem opłaty

здійснюється безпечним, в якому був куплений квиток мінус 10% вартості квитка, збір назву
manipulacyjnej. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi 

podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona o 10% wartości tak określonej kwoty.
Якщо ви не використовуєте один напрям подорожі на квиток з обох сторін, буде відшкодована різниця в ціні 

і двосторонній квиток в один кінець, менше 10% значення в зазначеній сумі.
Nie dokonuje się zwrotu należności:

• za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione
• w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż 24

godziny przed terminem wyjazdu, w części przypadającej na niezrealizowaną jazdę
• za bilety niewykorzystane, w przypadku gdy upłynął ich termin ważności.

Немає повернення сплаченої суми:
• квитки пошкоджений і не може ідентифікувати квиток, а також втрати або крадіжки квитка

• повідомляти про відставку подорож менш ніж за 24
години до вильоту, зокрема, пов'язано з не-водіння

• за невикористані квитки, якщо їх дії закінчився.

Przy zwrotach biletów zakupionych  przez moduł Euroticket www Oferent biletu / Autokar    
   Polska /pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % wartości biletu  zwrotu zgodnie z  Regulaminem korzystania z  modułu  Euroticket 

www. 
Osoby nieletnie winny posiadać upoważnienie do przewozu osoby nieletniej

Неповнолітні повинні мати дозвіл на перевезення незначні
/druk na stronie www.autokarpolska .com.pl w dziale dla agentów /

друк на www.autokarpolska. com.pl розділ для агентів
Autobusy są wyposażone w system audio-video, klimatyzację oraz urządzenia sanitarne.
 Автобусы оснащены аудио-видео системой, кондиционером и туалетной комнатой.

Wyjazdy z Polski codziennie

21:50
 KRAKÓW  Regionalny Dworzec Autobusowy ul.Bosacka - 

Górna Płyta  
 КРАКІВ  Регіональні автовокзал  вулиця Bosacka -верхня 

пластина 
07:00

23:15 TARNÓW Parking przed DW PKP 
Тарнов парковка перед вокзалом PKP 05:35

------------------------------------------------ 
06:00 LWÓW - Stryjski Dw. autobusowy 

АС ЛЬВІВ 22:00

                                                               Wyjazdy ze Lwowa codziennie
 


