Doprava

Autobus Karosa C 734.00

oddělení reklamy a propagace

s vlídnou tváří
¨

Provozovatel historického autobusu Karosa C 734.00 (dále jen „provozovatel“)
v souladu s platnou zákonnou legislativní soustavou České republiky,
s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a bezpečnost cestujících
i vozového personálu vydává :

STRUČNÉ A JASNÉ
PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
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Článek I. (Obecná ustanovení)
Cestující s provozovatelem uzavírá přepravní smlouvu na základě
zakoupení vstupenky, která mu byla prodána při nástupu do autobusu.
Cestujícímu je také, dle rozhodnutí dopravce, umožněn nákup termínované
předplacené vstupenky.
Provozovatel zajišťuje přepravu dle interních jízdních řádů nebo jízdních řádů
zveřejněných na několika kontaktních místech provozovatele:
a) http://vlcoun.tovara.cz (jde o hlavní webové stránky provozu),
b) www.k-report.net (jde o doplňující web – sekce diskuse),
c) www.cnds.cz (jde o doplňující web – sekce diskuse).
Provozovatel zajišťuje přepravu zejména na zvláštních linkách číslo 8, 10,
25 a 27 provozovaných v rámci zvláštních jízd, dále pak na linkách a
jízdách označené jako „Zvláštní jízda“ nebo „Zvláštní doprava“ v přední
části vozu, dále na jiných příležitostných linkách a jízdách, které jsou takto
označené a na jiných akcích, které jsou provozovány s tímto vozidlem.
Článek II. (Tarifní podmínky)
Cestujícím je umožněno zakoupení a využívání jednorázových, celodenních
i termínovaných předplacených vstupenek.
Jednorázová vstupenka má hodnotu 10 korun (resp. 5 korun zlevněná),
prodává ji průvodčí ve voze bezodkladně po nástupu cestujícího.
Celodenní vstupenka má hodnotu 150 korun (resp. 75 korun zlevněná),
prodává ji průvodčí ve voze ihned po prvním nástupu cestujícího v daný
den. Cestující si při dalším nástupu do vozu označeného podle článku I,
odstavce 3, v daný den jízdenku neoznačuje, ale je povinen ji na vyžádání
předložit průvodčímu ve voze ke kontrole.
Předplacené vstupenky jsou vydávány za smluvní ceny na uvedené období.
Cestujícího opravňují k neomezenému množství jízd na linkách označených
podle článku I, odstavci 3. Provozovatel je vydává jen na základě zvláštního
interního sazebníku, nebo jako dary.
Provozovatel poskytuje základní jízdenky zejména:
a) cestujícímu ve věku od 15 let do 69 let včetně,
b) na přepravu neobsazeného dětského kočárku.
Provozovatel poskytuje zlevněné jízdenky zejména:
a) cestujícímu ve věku od 6 let do 14 let včetně,
b) cestujícímu staršímu 70 let,
c) zdravotně znevýhodněnému cestujícímu,
d) na cestovní zavazadlo běžné velikosti.

Více podrobností, reportáže z dopravních akcí a aktuální informace o Karose C 734.00 najdete na stránkách:
http://vlcoun.tovara.cz a vlevo odkaz „Karosa C 734“.
Kontakty:
e-mail: vlcoun@tovara.cz (do předmětu, prosím, uveďte heslo KAROSA)
pošta: Filip Vlček, Hoření 11, Ústí nad Labem, 400 11
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Provozovatel umožňuje bezplatnou přepravu jen dětem do šesti let věku,
které ovšem musí cestovat v doprovodu dospělé osoby nebo osoby starší
10 let. V opačném případě bude cestující vyloučen z přepravy!
Senioři, důchodci, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P a tělesně postižené osoby
se přepravují za zlevněné jízdné. Bezplatná přeprava není povolena!
Neoznačená nebo jinak dopravcem znehodnocená jízdenka je neplatná!
Článek III. (Přeprava)
Na linkách a jízdách specifikovaných v článku I, odstavci 3, platí zvláštní
tarif zveřejněný na kontaktních místech provozovatele. Je také součástí
těchto Stručných a jasných přepravních podmínek.
Na linkách a jízdách specifikovaných v článku I, odstavci 3, neplatí tarif
Dopravního podniku města Ústí nad Labem, akciové společnosti, ani jiné
dopravní společnosti vyjma provozovatele (jde především o jednotlivé
jízdenky, předplatní kupony, kupony na slevy a SMS jízdenky). V případě
opaku bude vůz viditelně označen v přední části vozu logem Dopravního
podniku města Ústí nad Labem, akciové společnosti a na tuto skutečnost
budou cestující upozorněni při příjezdu autobusu do zastávky.
Cestující, který chce nastoupit v zastávce na znamení, musí dát řidiči včas
znamení zvednutím ruky. Cestující, který má záměr vystoupit v zastávce
na znamení, musí před takovou zastávkou použít tlačítko „Znamení k řidiči“
umístěné ve stropní konstrukci autobusu. Více o použití tohoto zařízení
také v článku VI, odstavcích 2-4.
Z kapacitních důvodů nelze přepravovat zavazadla větších rozměrů, kola
a invalidní vozíky. Kočárek může cestující do autobusu vzít jen po souhlasu
řidiče, takový záměr je však doporučeno předem ohlásit na kontaktních
místech provozovatele.
Nástup cestujících je povolen pouze prvními dveřmi. Výstup cestujících je
povolen všemi dveřmi. Toto pravidlo neplatí v případech, jestliže:
a) je autobus vypraven na neveřejnou jízdu (resp. soukromou akci),
b) to neumožňuje provoz na pozemních komunikacích,
c) určí-li provozovatel jinak.
Článek IV. (Vyloučení z přepravy)
Z přepravy budou provozovatelem vyloučeni nebo nebudou k přepravě
připuštěni cestující, kteří:
a) budou cestovat bez platné nebo neoznačené vstupenky, případně
budou-li se prokazovat celodenní vstupenkou z dřívější akce,
b) se budou prokazovat platným jízdním dokladem na linky MHD,
které provozuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem, akciová
společnost, nebo jiné dopravní společnosti vyjma provozovatele,
c) budou chtít převézt nebezpečné látky, jako je například benzin,
nafta, střelné zbraně aj. (výjimku může udělit řidič autobusu),
d) budou ve voze konzumovat alkoholické i nealkoholické nápoje
a potraviny, které by mohly ušpinit oblečení ostatních cestujících,
e) budou ve voze hlučit či provozovat reprodukovanou hudbu,
případně jinak narušovat plynulost přepravy,
f) budou poškozovat zařízení historického autobusu či jiné zařízení
provozu zvláštních jízd i pravidelné městské hromadné dopravy.
Cestující, který poruší článek IV, odstavec 1, body d-f, může být vyloučen
z přepravy kdykoli na trase, zároveň mu zaniká právo na náhradu vstupného.
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Článek V. (Technická problematika)
Provozovatel je oprávněn kdykoli předčasně ukončit jízdu z důvodu:
a) technické závady historického autobusu,
b) překážky na trase (nehoda, uzavírka),
c) zranění či úmrtí cestujícího,
d) jiné události vyžadující přerušení jízdy.
Cestujícímu nevzniká nárok na náhradu škody za neuskutečněný spoj. Toto
pravidlo neplatí v případech, jestliže:
a) si cestující zakoupil jednorázovou vstupenku a z důvodu technické
závady ujel jen jednu zastávku, v takovém případě je cestujícímu
vydán náhradní cestovní doklad nebo vráceno vstupné,
b) si cestující zakoupil celodenní vstupenku a z důvodu technické závady
nemohl plně využít nabízené služby, v takovém případě o způsobu
kompenzace rozhoduje průvodčí.
Provozovatel v případě technické závady není povinen přistavit náhradní
autobus. Cestující si sám zodpovídá za další způsob přepravy.
Článek VI. (Dorozumívací zařízení)
Cestujícím je povoleno užívání funkčního Dorozumívacího zařízení, ale pouze
podle pokynů dopravce.
Cestující, který hodlá vystoupit v zastávce na znamení, musí před takovou
zastávkou použít tlačítko „Znamení k řidiči“ umístěné ve stropní konstrukci
autobusu, a to jedním stisknutím tlačítka.
Cestující s kočárkem, který hodlá vystoupit v následující zastávce, musí
před takovou zastávkou použít tlačítko „Znamení k řidiči“ umístěné ve
stropní konstrukci autobusu, a to dvojím stisknutím tlačítka.
V případě mimořádné situace, jako je nevolnost cestujícího, fyzický útok
na cestující, technická závada aj., musí cestující několikrát přerušovaně
stisknout tlačítko „Znamení k řidiči“. V takovém případě řidič autobusu na
nejbližším možném místě zastaví a nechá vystoupit cestující, případně
zavolá bezpečnostní složky Integrovaného záchranného systému.
Článek VII. (Povinnosti dopravce)
Provozovatel je povinen podávat informace o jízdních řádech a tarifu na
kontaktních místech provozovatele, přednostně podle článku I, odstavce 2,
bodu a, dále pak při konání jednotlivých akcí.
Na internetových stránkách poskytuje informace o jízdních řádech, tarifu,
aktuálních uzavírkách a odklonech týkajících se linek a jízd specifikovaných
v článku I, odstavci 3. Zároveň poskytuje prostor pro komunikaci mezi
provozovatelem a cestujícím.
Stručné a jasné přepravní podmínky jsou k nahlédnutí:
a) kompletní verze je k dispozici na internetových stránkách, v době
konání akcí je k nahlédnutí také u vozového personálu,
b) zkrácená verze, tzv. výňatek, je k dispozici na informační vývěsce
uvnitř historického autobusu.
V případě neplánované změny trasy během jízdy budou cestující v autobuse
informování vozovým personálem. Vyhlašování názvů jmen zastávek uvnitř
autobusu není aktivní, a proto neprobíhá.
Provozovatel je povinen zajistit prodej vstupenek prostřednictvím průvodčího
ve voze, v případě předplacených vstupenek pak na kontaktních místech.
Jejich seznam cestující naleznou na webových stránkách provozovatele.
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Článek VIII. (Ostatní ustanovení)
Věci a drobné předměty, které cestující zapomněli v historickém autobuse,
jsou uloženy v bezpečnostním trezoru ve výpravně provozovny Zalužany.
O vydání takových věcí a drobných předmětů si cestující může zažádat
prostřednictvím e-mailu či kontaktního formuláře na webových stránkách
provozovatele.
Osobní údaje nutné pro vydání předplacené vstupenky jsou v databázi
vedeny a chráněny podle ustanovení § 5, odst.2, písm. e) zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje nutné pro vydání předplacené vstupenky jsou v databázi
vedeny nejdéle 1 rok od ukončení platnosti vstupenky.
Cestující si může zažádat o okamžitý výmaz z databáze za poplatek ve výši
100 korun. V takovém případě bude cestujícímu odebrána a znehodnocena
předplacená jízdenka.
Za nevyužití nebo částečné využití jednorázové, celodenní nebo předplacené
vstupenky, se jízdné vrací jen za podmínek uvedených v článku V, odstavci
2, bodu a-b. V ostatních případech se jízdné nevrací!
Za ztracenou, poškozenou nebo odcizenou vstupenku provozovatel náhradní
jízdenku neposkytuje, nezpůsobil-li škodu sám.
Článek IX. (Závěrečná ustanovení)
Tyto Stručné a jasné přepravní podmínky jsou platné pouze pro přepravu
cestujících, věcí a cestovních zavazadel na linkách a jízdách specifikovaných
v článku I, odstavci 3, a to od 1. června 2009.
Stručné a jasné přepravní podmínky platné od 1. února 2009 jsou zrušeny.
Zveřejnění výňatku i kompletní verze znění Stručných a jasných přepravních
podmínek specifikuje článek VII, odstavec 3, bod a-b.
Provozovatel zveřejňuje všechny důležité informace
o jízdních řádech, Stručných a jasných přepravních podmínkách,
aktuální výlukách a dopravních omezeních
na webových stránkách:
http://vlcoun.tovara.cz

V: Ústí nad Labem
Dne: 26. dubna 2009
Filip Vlček
vedoucí oddělení
reklamy a propagace
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