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1. PasaŜer zobowiązany jest do posiadania waŜnego biletu i 
dokumentów uprawniających do przejazdu. 
 
2. SprzedaŜ biletów prowadzą: obsługa autobusu (kierowca, 
konduktor) oraz punkty sprzedaŜy. 
 
3. Bilet naleŜy zachować do czasu zakończenia podróŜy.  
Za brak biletu odpowiada pasa Ŝer. 
 
4. PasaŜer zobowiązany jest bez wezwania okazać bilet (mie-
sięczny) obsłudze autobusu przy wejściu do pojazdu, a jeśli go 
nie posiada zobowiązany jest zakupić bilet jednorazowy. 
 
5. Dzieciom do lat 4, podróŜującym z biletem ulgowym w wyso-
kości 100%, nie przysługuje prawo do zajmowania osobnego 
miejsca. Przewóz dziecka zajmującego osobne miejsce wymaga 
zakupu biletu z ulgą 78%. 
 
6. Obsługa pojazdu (w tym kierowca) uprawniona jest do  
dokonywania czynno ści kontrolnych. Pozostali kontrolerzy 
musz ą posiada ć identyfikatory „KONTROLER BILETÓW” lub 
„REWIZOR”. Pasa Ŝer jest zobowi ązany okaza ć kontroluj ą-
cemu bilet i inne dokumenty uprawniaj ące do przejazdu 
(legitymacje uprawniaj ące do ulg, dokumenty osobiste ze 
zdjęciem w przypadku biletów miesi ęcznych).  
 
7. PasaŜer podró Ŝujący bez wa Ŝnego biletu zobowi ązany 
jest wnie ść opłat ę dodatkow ą w wysoko ści 175 zł. Nie wnie-
sienie opłaty b ędzie skutkowało egzekucj ą komornicz ą lub 
przez firm ę windykacyjn ą, a takŜe wpisaniem na list ę dłu Ŝni-
ków niewypłacalnych (uniemo Ŝliwia zaci ąganie kredytów, rat 
itp.). W przypadku odmowy wniesienia opłaty dodatko wej 
kontroler, rewizor (lub obsługa pojazdu) uprawniony  jest do 
wylegitymowania pasa Ŝera, skierowania wniosku do S ądu 
Grodzkiego i firmy komorniczej.  
 
8. W przypadku braku mo Ŝliwo ści ustalenia to Ŝsamości pa-
saŜera kontroler lub rewizor mo Ŝe wezwać policj ę lub stra Ŝ 
miejsk ą/gminn ą i uniemo Ŝliwi ć opuszczenie pojazdu. Za 
zatrzymanie pojazdu lub zmian ę trasy autobusu oprócz 
opłaty dodatkowej pasa Ŝer zostaje obci ąŜony opłat ą w wy-
soko ści 525 zł.  
 
9. PasaŜer, który podczas kontroli nie posiada biletu mie-
sięcznego lub dokumentu uprawniaj ącego do przejazdu 
ulgowego lub bezpłatnego mo Ŝe wnie ść w ci ągu 7 dni od 
daty nało Ŝenia opłaty dodatkowej odwołanie od niej. Pasa-
Ŝer w takiej sytuacji ponosi koszty administracyjne w wyso-
kości 17 zł.  
  
10. Podczas wykonywania przez kontrolera lub rewizora czynno-
ści związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej (pokwi-
towania) pasaŜer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do 
czasu ich zakończenia. Nord Express nie odpowiada za doku-
menty pozostawione kontrolerowi lub rewizorowi podczas w/w 
czynności. 
 
11. Legitymacje lub zaświadczenia, co do których istnieje podej-
rzenie, Ŝe zostały sfałszowane lub skradzione, kontroler, rewizor 
(lub obsługa pojazdu) moŜe zatrzymać za pokwitowaniem na 
druku protokołu-wezwania, sporządzając jednocześnie odpo-
wiednią notatkę. Dokumenty te są niezwłocznie przekazywane 

na policję lub do instytucji, która je wystawiła. Bilety i inne 
dokumenty zatrzymane w czasie kontroli będą do odbioru w 
biurze Nord Express. 
 
12. PasaŜerowie mogą przewozić małe zwierzęta, bagaŜ 
podręczny i wózek, jeŜeli istnieje moŜliwość umieszczenia go 
w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia, nie zanieczysz-
czał odzieŜy podróŜnych i nie zagraŜał bezpieczeństwu ru-
chu.  
 
13. Na przewóz wózka w pojeździe konstrukcyjnie nie przy-
gotowanym do przewozu wózków, roweru lub psa pasaŜer 
musi uzyskać zgodę kierowcy (lub obsługi pojazdu). Za 
przewóz psów i rowerów pobierana jest opłata w wysokości 
50% ceny biletu normalnego. Psy średnie i duŜe muszą po-
siadać kaganiec, smycz oraz odpowiednie świadectwo. Ro-
wery przewoŜone są w ramach posiadanych moŜliwości 
technicznych.  
 
14. Nie podlegają opłacie przedmioty stanowiące bagaŜ 
podręczny, wózki inwalidzkie i wózki dziecięce. 
 
15. Nadzór nad bagaŜem, który pasaŜer przewozi przy sobie 
w pojeździe naleŜy do pasaŜera. 
 
16. PasaŜer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub 
zniszczenie jego urządzeń i wyposaŜenia oraz za szkody lub 
obraŜenia odniesione przez współpasaŜerów powstałe w 
związku z przewozem bagaŜu ręcznego lub zwierząt. 
 
17. BagaŜu podręcznego i zwierząt nie wolno umieszczać na 
miejscach przeznaczonych do siedzenia. BagaŜ lub wózek 
znajdujący się w lukach bagaŜowych autobusu wydawany 
będzie na niektórych przystankach. 
 
18. Zabrania się przewozu materiałów niebezpiecznych, 
mogących doprowadzić do zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia 
pasaŜerów oraz powodujących zniszczenie mienia. 
 
19. Z autobusów Nord Express nie mogą korzystać osoby w 
stanie nietrzeźwym; osoby wzbudzające odrazę brudem lub 
niechlujstwem oraz osoby mogące zanieczyścić ubrania 
innych pasaŜerów, a takŜe inne osoby zagraŜające bezpie-
czeństwu pasaŜerów i przewozu. WyŜej wymienieni a takŜe 
osoby zachowujące się w sposób uciąŜliwy dla współpasaŜe-
rów będą usuwane z pojazdu, bez prawa rekompensaty za 
bilet. 
 
20. W autobusach Nord Express obowiązuje zakaz palenia 
tytoniu i spoŜywania alkoholu. 
 
21. Znalazca rzeczy zagubionej w pojeździe powinien prze-
kazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Rzeczy znalezione są 
do odbioru w Biurze Obsługi Klienta Nord Express (budynek 
dworca kolejowego w Słupsku). 
Skargi i wnioski:  
NORD EXPRESS sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta 
76-200 Słupsk, ul. Kołł ątaja 32, dworzec kolejowy 
tel./fax 59 843 23 41, biuro@nordexpress.pl 
Odwołania od nało Ŝonych opłat dodatkowych:  
PHU REWIZOR, 84-200 Wejherowo,  
ul. Transportowa 1, reklamacje@rewizor.eu  


