CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov vydáva túto tarifu na vykonanie príslušných ustanovení zákona
Národnej
rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a Prepravného poriadku
pre pravidelnú medzinárodnú prepravu.
1. Základné ustanovenia
Táto tarifa upravuje:
• sadzby základného cestovného,
• sadzby zľavneného cestovného,
• podmienky, za ktoré sa sadzby cestovného uplatňujú,
• dovozné za prepravu cestovnej batožiny,
• sadzby sankčnej úhrady.
2. Tarifa platí pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu.
3. Dopravcom podľa tejto tarify je CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov (ďalej len dopravca). Dopravca
je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro vložka
číslo 14080/P.
4. Tarifa platí spolu s Prepravným poriadkom dopravcu a Obchodnými podmienkami dopravcu,
ktorý upravujú podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby a batožinu.
5. Tarifa nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu.
6. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom v závislosti od tarifnej
skupiny.
7. Základné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na zľavnené
cestovné.
8. Zľavnené cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si uplatňujú nárok na zľavu zo
základného cestovného. Zľavnené cestovné platí pre cestujúcich bez rozdielu štátnej príslušnosti.
Nárok na zľavu je nutné preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas,
preukaz na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou a pod.).
10. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny.
11. Sankčná úhrada sa ukladá cestujúcemu v prípade nepreukázania sa cestovným lístkom
alebo batožinovým lístkom (doklad o zaplatení za prepravu batožiny) na výzvu oprávnenej
osoby poverenej výkonom odborného dozoru a v prípade znečistenia alebo poškodenia
autobusu.
12. Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na pravidelné medzinárodné autobusové linky
000 011/712 701 Svidník – Stropkov – Giraltovce – Prešov – Levoča – Poprad – Olomouc – Brno –
Humpolec – Praha.
712 801 Svidník – Strokov – Humenné – Michalovce – Užhorod
13. Cestovné a jeho druhy
Na každú z uvedených liniek je dopravca oprávnený vydať osobitný cenník cestovného:
Príloha č. 1 cenník cestovného k linke 712 701
Príloha č. 2 cenník cestovného k linke 712 801
14. Druhy cestovného
• Základné cestovné (v cenníku tarifná skupina č.1) pre občanov od 26 rokov,
• Zľavnené cestovné vo výške 20 % zo základného cestovného (v cenníku tarifná

skupina č.2) pre mládež od 12 rokov do dovŕšenia 26 rokov a pre držiteľov medzinárodných
preukazov ISIC, ITIC, EURO<26, GO<26.
• Zľavnené cestovné so zľavou vo výške 40 % zo základného cestovného (v cenníku tarifná
skupina č.3) pre deti od 0 rokov do dovŕšenia 12 rokov,
• Zľavnené cestovné pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje zľavou
z dvojnásobku jednosmerného cestovného konkrétnej tarifnej skupiny.
15. Podmienky pre poskytovanie zliav
Zľavnené cestovné platí pre cestujúcich bez rozdielu štátnej príslušnosti. Nárok na zľavu je
nutné preukázať dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, preukaz
na dokázanie veku dieťaťa opatreným fotografiou a pod.).
16. Dovozné za prepravu batožiny
• Jedna príručná batožina (max. rozmery 20x30x50 cm) sa prepravuje bezplatne.
• Podmienky dovozného za cestovné batožiny na linke 712 701 Svidník - Praha sú stanovené
následovne:
Cestujúci môže prepravovať najviac 2 cestovné batožiny, ktorých rozmery
nepresahujú 60x90x40 cm. Za každú batožinu je poplatok 0,80,- EUR.
Túto batožinu príjme vodič dopravcu na prepravu, len ak je v batožinovom priestore
voľné miesto na jej uloženie.
Na linke 712 801 Svidník – Užhorod sa prepravné za batožinu neplatí.
Túto batožinu príjme vodič dopravcu na prepravu, len ak je v batožinovom priestore
voľné miesto na jej uloženie.
• Maximálna hmotnosť prepravovaných batožín na 1 osobu je 50 kg.
• Nadrozmernú batožinu, detský kočík, bicykel alebo inú objemnú batožinu príjme
dopravca na prepravu, len ak je v batožinovom priestore voľné miesto na jej uloženie.
• Preprava batožín bez cestujúceho a preprava živých zvierat (okrem vodiaceho psa) nie
je povolená.
17. Sankčná úhrada
• Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy, bezprostredne pri
vystupovaní z autobusu a na výzvu sa nimi preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo
osobe poverenej výkonom odborného dozoru. Alebo inou formou preukázať zaplatenie
cestovného. Napríklad overením v predajnom systéme dopravcu.
• Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom, oprávnená osoba uloží cestujúcemu
zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu vo výške dvojnásobku ceny cestovného.
• Ak cestujúci nepreukáže zľavu cestovného alebo platný časový cestovný lístok, ale
vyhlási, že zľavový preukaz alebo časový cestovný lístok vlastní a túto skutočnosť do
pätnástich pracovných dní preukáže na mieste určenom Dopravcom, sankčná úhrada sa
redukuje na 50%.
• Cestujúcemu, ktorý prepravuje v autobuse cestovnú batožinu bez batožinového lístka,
uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a sankčnú úhradu vo výške 5,- EUR za každý
kus batožiny.
• Poškodenie autobusu - Cestujúci, ktorý poškodí autobus alebo jeho interiér, nahradí
dopravcovi takto spôsobenú škodu.
• Znečistenie autobusu – Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo
výške 16,60 EUR.
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