Poplatky za prepravu batožiny na autobusových linkách RegioJet
Príručná batožina
Cestovná batožina

DESTINÁCIA

Batožina v rozmeroch
max. 15×25×35 cm

Batožiny v batožinovom
priestore nepresahujúce
rozmery 30×60×80 cm a
váhu 30 kg

Poplatok za nadrozmernú
botožinu/nadpočetnú
batožinu/prepravu
bicykla/lyží/snowboardov
PLATBY VOPRED *) (platba
online, platba na predajnom
mieste)

Poplatok za nadrozmernú batožinu/
nadpočetnú batožinu/prepravu
bicykla/lyží/snowboardov PLATBY
PRIAMO PRI AUTOBUSE **)

Vnútroštátne trasy
Česká republika
Slovenská republika

2 ks ZADARMO

2 ks ZADARMO

20 CZK/1 EUR

Nemecko

2 ks ZADARMO

2 ks ZADARMO

ZADARMO

ZADARMO

(len v prípade voľné kapacity batožinového
priestoru autobusu)

(len v prípade voľné kapacity batožinového
priestoru autobusu)

20 CZK/1 EUR

Medzinárodné trasy z/do Českej republiky do/z
Slovenská republika
Maďarsko
Poľsko
Rakúsko
Anglicko
Belgicko
Chorvátsko
Luxembursko
Maďarsko
Taliansko
Nemecko
Holandsko
Švajčiarsko
Francúzsko

1 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

50 CZK/2 EUR/600 HUF/10PLN

100 CZK/4 EUR/1200 HUF/20 PLN

1 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

250 CZK/8 EUR/2700 HUF/
6 GBP/70 HRK

300 CZK/10 EUR/3000 HUF/
7 GBP/80 HRK

1 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

150 CZK/6 EUR/2000 HUF/8 CHF

200 CZK/8 EUR/2400 HUF/10 CHF

Medzinárodné trasy ze/do Slovenské republiky do/z
Rakúsko
Maďarsko

2 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

Medzištátna preprava

1 EUR

1 EUR

Belgicko–Luxembursko–
Anglicko
Nemecko–Francúzsko
Nemecko–Holandsko
Nemecko–Švajčiarsko
Rakúsko–Taliansko
Maďarsko–Rumunsko
Nemecko–Taliansko
Nemecko–Rakúsko
Rakúsko–Poľsko

1 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

ZADARMO

ZADARMO

(len v prípade voľné kapacity batožinového
priestoru autobusu)

(len v prípade voľné kapacity batožinového
priestoru autobusu)

1 ks ZADARMO

1 ks ZADARMO

50 CZK/2 EUR/600 HUF/10PLN

100 CZK/4 EUR/1200 HUF/20 PLN

*) Zaistite si miesto vopred - a za výhodnejšiu cenu! Pre svoju nadpočetnú či nadrozmernú batožinu, bicykel, lyže alebo snowboard využite možnosť zaistenia miesta vopred v rezervačnom systéme.
Stačí si v detaile rezervácie kliknúť na banner Doplnkové služby, kde už jednoducho vykonáte rezerváciu a následne platbu vopred. Rezervácia a úhrada poplatku online je výhodnejšia až o 50 Kč/2
eurá. Možnosť rezervácie batožiny vopred je kapacitne obmedzená. Zložený detský kočiar pre dieťa a invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku sú prepravované zadarmo.
**) Ak má cestujúci viac ako 2 kusy batožiny v batožinovom priestore, budú ďalšie kusy prepravené len v prípade voľnej kapacity (max. počet prepravovanej batožiny pre jedného cestujúceho je 5 ks, pri
väčšom počte dopravca garantuje prepravu batožiny len na tej časti spoja, na ktorej bola prijatá). Pokiaľ batožina presahuje rozmery 30x60x80 cm alebo hmotnosť 30 kg, je účtovaný 1 poplatok za
prekročenie týchto rozmerov/hmotnosti. V prípade, že táto batožina je aj nadpočetná, hradí sa poplatok 2x - za nadpočetnosť a za prekročenie rozmerov/hmotnosti. Za jednu batožinu je možné účtovať
max. 2 poplatky. Zložený detský kočiar pre dieťa a invalidné vozíky pre cestujúcich na invalidnom vozíku sú prepravované zadarmo.

