
BERLINER BUSSE 
www.berlinerbusse.com 

info@berlinerbusse.com  
 

Tel: +49 172 83 44 164 

Fax: +49 322 21 73 95 74 
 

 

BERLINER BUSSE (www.berlinerbusse.com) ist eine Trademark von City Tours GmbH - Deutschland (www.citytours-germany.com) 
Firmensitz: Schüppenstr. 5, D-48653 Coesfeld (Westfalen) / Handelsregisternummer: HRB 13601 (HG Coesfeld) / Gerichtsstand: Amtsgericht Coesfeld / UID: DE815344109 
Bank: Deutsche Bank, Ludwigsplatz 5, D-94032 Passau National BLZ 75070024, Kto. 503599300, International IBAN = DE 6775 0700 2405 0359 9300, BIC = DEUTDEDB752  

FORMULARZ ZAMÓWIENIA: TRANSFER LOTNISKO BERLIN 
 

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

DANE KLIENTA 
NAZWISKO  ORGANIZACJA  

TELEFON  E-MAIL  

ADRES  

INFORMACJE NA TEMAT GRUPY 
TEKST NA TABLICZCE 
POWITALNEJ 

 
OSOBA KONTAKTOWA / 
OPIEKUN GRUPY 

 

TELEFON KOMÓRKOWY 
OPIEKUNA GRUPY 

 INNE INFORMACJE  
 

SZCZEGÓŁY REZERWACJI TRANSFERU LOTNISKOWEGO 

DATA  NUMER LOTU  
GODZ. PODSTAWIENIA 
POJAZDU 

 

RODZAJ 
TRANSFERU 

 Z Berlina na lotnisko Berlin Tegel (TXL)  Z Berlina na lotnisko Berlin Schönefeld (SXF) 
 Z lotniska Berlin Tegel (TXL) do Berlina  Z lotniska Berlin Schönefeld (SXF) do Berlina 

MIEJSCE ODJAZDU / CEL 
(Adres w Berlinie) 

 

UWAGA 
Prosimy o skorzystanie z tego formularza tylko do zamówienia transferu lotniskowego z miejscem odjazdu lub celem znajdującym się na terenie Berlina. W 
przypadku zainteresowania transferem z i do miejsc położonych poza Berlinem, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania indywidualnej oferty! 

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

Transfer następującymi pojazdami: 
(prosimy wpisać żądaną liczbę!) 

       

UWAGA 
Z pomocą tego formularza mogą Państwo również zamówić transfer lotniskowy większą ilością pojazdów. W tym celu prosimy o wpisanie w powyższych polach 
liczby potrzebnych pojazdów danych wielkości (np. 40 miejsc – 1, 70 miejsc – 1 = 110 miejsc ). 

CENNIK TRANSFERU LOTNISKOWEGO BERLIN 
CENA PODSTAWOWA TRANSFERU  16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 

Transfer lotnisko Tegel (TXL) za pojazd 175,00 200,00 210,00 230,00 248,00 295,00 370,00 
Transfer lotnisko Schönefeld (SXF) za pojazd 210,00 240,00 255,00 275,00 300,00 355,00 445,00 

WAŻNE 
Podane ceny za transfer lotniskowy zawierają cenę za przejazd i pojazd na maksymalny okres czasu 1,5 godz. (TXL) wzg. 2 godz. (SFX), liczone od 
przewidywanej godziny przylotu Państwa samolotu. W razie opóźnienia pojazd będzie dłużej do Państwa dyspozycji, zostanie jednak doliczona dopłata za 
dodatkowy czas zależnie od sezonu. Poniżej znajdą Państwo wykaz cen za dodatkowe godziny. 

NADGODZINY W RAZIE SPÓŹNIENIA  16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 
Dodatkowa godzina 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 
Dodatkowa godzina 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 

Jesteśmy świadomi, że dodatkowe opłaty za nadgodziny w przypadku transferu lotniskowego mogą prowadzić do nieprzyjemności, dlatego staramy się możliwie 
uniknąć takich przypadków. Prosimy jednak o zrozumienie dla konieczności ich wprowadzenia, gdyż nieprzewidziane opóźnienia lotów wymuszają nieodbycie się 
późniejszych przejazdów, co w efekcie prowadzi do znacznych strat finansowych. Aby uniknąć powstania nadgodzin radzimy zasadniczo nie zamawiać autobusów 
na odbiór z lotniska dokładnie na przewidywaną godzinę przylotu samolotu, lecz przynajmniej pół godziny, albo nawet godzinę później (informacja w polu „godzina 
podstawienia pojazdu”!). 

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

