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FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEWOZU OSÓB W BERLINIE 
 

(wiążący dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Berliner Busse / City Tours GmbH - Deutschland) 

DANE KLIENTA 
NAZWISKO  ORGANIZACJA  

TELEFON  E-MAIL  

ADRES  
 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA PRZEWOZU 

PRZEWÓZ 1 
DATA 
(prosimy wpisać!) 

 GODZINA  
(prosimy wpisać!) 

 

MIEJSCE ODJAZDU 
(prosimy wpisać!) 

 

CEL PODRÓŻY 
(prosimy wpisać!) 

 

RODZAJ POJAZDU 16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 
Przewóz osób w Berlinie następującymi 
pojazdami: (prosimy wpisać liczbę !) 

       

PRZEWÓZ 2 
DATA 
(prosimy wpisać!) 

 GODZINA 
(prosimy wpisać!) 

 

MIEJSCE ODJAZDU 
(prosimy wpisać!) 

 

CEL PODRÓŻY 
 (prosimy wpisać!) 

 

RODZAJ POJAZDU 16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 
Przewóz osób w Berlinie następującymi 
pojazdami: (prosimy wpisać liczbę !) 

       

CENNIK PRZEWOZU OSÓB BERLIN 
CENA PODSTAWOWA PRZEWOZU 
BERLIN 

16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 

Przewóz osób w obrębie Berlina (max. 1 h) 150,00 170,00 180,00 185,00 195,00 240,00 300,00 

WAŻNE 

Ze względu na naszych klientów podane ceny za przewóz osób w Berlinie są ściśle skalkulowane i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy spełniane są następujące 
warunki: przejazd w jedną stronę z miejsca odjazdu do celu podróży o maksymalnym czasie jazdy jednej godziny. W przypadku zainteresowania przejazdem z 
przystankami, połączeniem wahadłowym lub dłuższym przewozem osób prosimy o kontakt z nami w celu otrzymania indywidualnej oferty na transport 
autokarowy. 

DODATKOWE GODZINY W RAZIE 
PRZEDŁUŻENIA  

16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 

Dodatkowe godziny za każdą rozpoczętą godzinę i 
autobus poza sezonem konferencyjnym i targowym 108,00 108,00 126,00 126,00 144,00 180,00 216,00 
Dodatkowe godziny za każdą rozpoczętą godzinę i 
autobus w sezonie konferencyjnym i targowym 144,00 144,00 168,00 168,00 192,00 240,00 288,00 

WAŻNE 

Zazwyczaj przewóz osób z każdego miejsca w Berlinie do każdego celu na obszarze Berlina mieści się w skalkulowanym maksymalnym czasie trwania jednej 
godziny. Problemy powstają najczęściej na skutek spóźnienia ze strony klienta. Prosimy o zrozumienie, że na skutek nieprzewidzianego spóźnienia i przedłużenia 
czasu jazdy powstają dla nas straty finansowe poprzez nieodbycie się późniejszych przejazdów, stąd konieczność dodatkowej opłaty za nadgodziny. Aby uniknąć 
dodatkowych godzin usilnie prosimy o takie zamówienie przewozu, żeby autobus nie musiał czekać na grupę, lecz grupa na autobus oraz żeby pasażerowie 
punktualnie stawili się na miejscu spotkania. Jeżeli z góry wiedzą Państwo, że przewóz będzie trwać dłużej, lub że autobus będzie musiał czekać na grupę, 
prosimy aby zamiast transportu autokarowego zamówić trzygodzinną wycieczkę po Berlinie. Taka wycieczka nie jest dużo droższa niż przewóz osób, pojazd jest 
do Państwa dyspozycji na zarezerwowany okres czasu oraz nie powstają żadne komplikacje w przypadku spóźnienia.  

SPOSÓB 
PŁATNOŚCI 

Kwota całkowita jest wyliczana jako suma zarezerwowanych usług, na podstawie powyższego wyboru. Płatność przelewem: co najmniej 10% 
zaliczki w momencie rezerwacji, reszta kwoty najpóźniej na 14 dni przed datą usługi. Ponieważ brana jest pod uwagę datę wpłynięcia 
pieniędzy na nasze konto, prosimy o uwzględnienie rezerwy czasowej. Ewentualne nadgodziny, powstałe na skutek spóźnienia klienta wzg. 
opóźnienia samolotu, zostaną później naliczone. 

 

 
 

Wszystkie ceny podane są w Euro oraz zawierają podatki i opłaty. Obowiązują Warunki Handlowe Berliner Busse umieszczone do wglądu pod adresem 
http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf. Rezygnacja: do 30 dni przed wycieczką: 10%, od 29 do 20 dni przed wycieczką: 30%, od 19 do 10 dni przed wycieczką: 
50%, od 9 do 4 dni przed wycieczką: 80%, poniżej 3 dni (72 godzin) przed wycieczką lub w przypadku niestawienia się klienta: 100% całej kwoty. Umowa zostaje zawarta dopiero po 
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Berliner Busse / City Tours.  

 
 
 
 
 
 
 

Data i miejsce: ______________________ Podpis / pieczątka: ____________________________ 
 

 

http://www.berlinerbusse.com/busbestellung/agb-berliner-busse.pdf

