
TRANSPORT WŁASNY KLIENTA        Aneks 

TREŚĆ ANEKSU DO UMOWY UWZGLĘDNIAJĄCEGO TRANSPORT WŁASNY
KLIENTA LUB TRANSPORT WYNAJMOWANY NA JEGO ŻYCZENIE BEZPOŚREDNIO

PRZEZ KLIENTA

Zgodnie z obustronnymi ustaleniami Klienta i Biura cena wycieczki/zielonej szkoły nie obejmuje żadnych
świadczeń związanych z transportem, którego wynajęcie i opłacenie /na życzenie klienta/ pozostaje po
jego stronie. Biuro zapewnia jedynie zakwaterowanie dla 2 kierowców w hotelu o tym samym standardzie,
w jakim kwaterowana jest grupa. Wszelkie opłaty związane z wynajęciem autokaru, transportu grupy,
opłaty  za  autostrady,  opłaty  parkingowe,  opłaty  za  wjazd  do  miast,  podatki  drogowe,  opłacenie  i
wyżywienie kierowców, etc. pozostają po stronie Klienta i nie mogą w żaden sposób obciążać Biura

Biuro /wyłączając na życzenie Klienta transport z ceny imprezy turystycznej i świadczeń/ nie odpowiada za
stan  techniczny  wynajętego  przez  Klienta  autokaru,  jego  dokumentację  (koncesje,  zezwolenia,  etc.)
wymaganą w transporcie międzynarodowym oraz ewentualną niezrealizowaną część lub całość programu
wynikającą  z  opóźnień  spowodowanych  awarią  wynajętego  przez  Klienta  autokaru  lub  jego
niedopuszczeniem  do  ruchu  przez  uprawnionych  funkcjonariuszy  policji  dokonujących  kontroli  przed
wyjazdem  grupy.  Wynajęcie  i  opłacenie  transportu  zastępczego  w  wyniku  awarii  autokaru  lub  jego
niedopuszczenia do ruchu leży po stronie Klienta /wynajętego przez niego przewoźnika/ i nie może w
żaden sposób obciążać Biura.

Biuro  i  klient  ustalają,  że  wynajęty  przez  Klienta  na  jego  życzenie  autokar  będzie  dysponował
odpowiednimi badaniami technicznymi zezwalającymi na jazdę po autostradach z prędkością 100 km/h.
Klient  deklaruje,  że  warunki  techniczne  wynajętego  przez  niego  autokaru  /np.  długość,  liczba  osi,
posiadane dodatkowe hamulce typu retarder, etc/ pozwalają na realizację programu imprezy turystycznej,
który  stanowi  integralną  część  umowy  zawieranej  przez  Klienta  i  Biuro.  Klient  zobowiązuje  się  do
wynajęcia autokaru, którego ilość miejsc będzie odpowiednia dla grupy oraz pilota zatrudnionego przez
Biuro

Biuro deklaruje, że wszystkie jego programy wycieczek/zielonych szkół licząc od przekroczenia granicy
kraju odbywać się będą w sposób umożliwiający 2 kierowcom wykonywanie swoich obowiązków w zgodzie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.

Strony ustalają, że na żądanie Biura Klient w porozumieniu z wynajmowanym przez niego przewoźnikiem
opłaci odpowiednią liczbę kierowców umożliwiającą transport grupy po kraju w zgodzie z obowiązującymi
przepisami oraz wymiany kierowców na granicy państwa (w tym ich ewentualnych noclegów) tak, aby po
wymianie kierowców na granicy możliwa była realizacja programu w zgodzie z czasem pracy kierowców
licząc od przekroczenia granicy


