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FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYCIECZKI POZA BERLIN 
(wiążący dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Berliner Busse / City Tours GmbH - Deutschland) 

 

DANE KLIENTA 
NAZWISKO  ORGANIZACJA  

TELEFON  E-MAIL  

ADRES  

SZCZEGÓŁY WYCIECZKI 

DATA 
(prosimy wpisać!) 

 

.           . 
 

OPIEKUN GRUPY/OSOBA 
KONTAKTOWA  
(Nazwisko & telefon) 

 

GODZINA  
(prosimy 
wpisać!) 

 

.           . 
 

MIEJSCE 
SPOTKANIA 
(prosimy wpisać!) 

 

.                                               . 
 

WAŻNE: Prosimy o skorzystanie z tego formularza tylko do zamówienia wycieczki autokarowej, dla której miejsce spotkania znajduje się na obszarze 
Berlina. W przypadku zainteresowania wycieczką z innym miejscem spotkania, prosimy o nawiązanie kontaktu z nami - z przyjemnością przygotujemy 
dopasowaną do Państwa potrzeb ofertę! 

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

Wycieczka następującymi pojazdami: 
(prosimy wpisać liczbę!) 

       

CEL WYCIECZKI 
(prosimy wybrać!) 

 Poczdam / Sanssouci (8h)  Drezno (max 10h) 
 Lipsk (max 10h)  Wittenberga (max 10h) 

Nadgodziny 
 1 nadgodzina 
 2 nadgodziny 

WAŻNE: Jeżeli z góry wiadomo, że będą Państwo potrzebować autobusu na dłuższy czas niż przez nas zaproponowany, korzystniej jest z góry zarezerwować pojazd na dodatkowe 
godziny, gdyż w takim wypadku udzielimy Państwu zniżki na nadgodziny.W przypadku przedłużenia wycieczki, o którym zostaniemy powiadomieni w jej trakcie, ponosimy straty finansowe, 
powstałe na skutek nieodbycia się późniejszych przejazdów, które musimy odrobić z pomocą wyższej opłaty za nadgodziny.  

CENA PODSTAWOWA PRZEJAZDU 16 miejsc 20 miejsc 30 miejsc 40 miejsc 49 miejsc 57 miejsc 70 miejsc 

Całodzienna wycieczka Poczdam max. 8h 620,00 685,00 720,00 780,00 840,00 1005,00 1260,00 
Całodzienna wycieczka Drezno, Lipsk lub 
Wittenberga, max. 10 godz., max. 450 km 

805,00 885,00 925,00 1010,00 1090,00 1320,00 1680,00 

NADGODZINY (przy uprzednim 
zawiadomieniu) 

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

Nadgodzina za każdą rozpoczętą godzinę i autobus 72,00 72,00 84,00 84,00 96,00 120,00 144,00 
WAŻNE: W trosce o naszych klientów staramy się unikać kosztów dodatkowych ze względu na konieczność późniejszych korekt nadgodzin. Dlatego usilnie Państwa prosimy o uprzednie 
zawiadomienie o przewidywanych nadgodzinach. W przypadku przedłużenia wycieczki na życzenie klienta na miejscu bez uprzedniego poinformowania nas o tym, jesteśmy zmuszeni 
policzyć dodatkowe godziny, o które została przedłużona wycieczka, według odpowiednio wyższej stawki opłat.  

NADGODZINY (informacja na 
miejscu) 

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

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

USŁUGI DODATKOWE (w razie 
potrzeby zaznaczyć krzyżykiem!) 

 Usługi przewodnika w trakcie 
całej wycieczki 

DOPŁATA (tylko 
jeśli dotyczy) 

Odpowiednio do wybranego czasu jazdy 
EUR 85,00 / godzina 

WAŻNE: Zespół Berliner Busse z przyjemnością zapewni Państwu kompetentnego, berlińskiego przewodnika na wycieczkę autokarową poza Berlin. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tej 
usługi, prosimy o zaznaczenie krzyżykiem kratki przy „usługi przewodnika” w polu powyżej.Cena usługi jest wyliczana na podstawie czasu trwania wycieczki (przykład: 8-godzinna 
wycieczka = 8 x dopłata za przewodnika za godzinę, 10-godzinna wycieczka = 10 x dopłata za przewodnika za godzinę. 

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. Nadgodziny, o których nie byliśmy uprzedzeni, a 
które powstały na skutek przedłużenia czasu jazdy na życzenie klienta, 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

