
 

 Warunki korzystania z usług WOW KRAKOW  
 Organizatorem WOW KRAKOW jest Jacek Legendziewicz prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą Jordan Group  

 Zakup biletu równoważny jest z akceptacją niniejszych warunków  

 Aby móc korzystać z WOW KRAKOW konieczne jest posiadanie przy sobie ważnego biletu.  

 Bilet jest ważny od momentu zakupu do końca dnia następnego i uprawnia do wielokrotnego 
korzystania z transportu wszystkimi autobusami WOW KRAKOW  

 Maksymalnie czworo dzieci poniżej 15 roku życia może podróżować bez biletu pod warunkiem 
opieki osoby dorosłej posiadającej ważny bilet  

 Nie istnieje możliwość wystawienia duplikatu biletu  

 Odsprzedaż zakupionych biletów jest zakazana  

 Wolne miejsce w autobusie nie jest gwarantowane  

 Każdy pasażer zobowiązany jest do okazania ważnego biletu pracownikom WOW KRAKOW 
zarówno przy wejściu na pokład autobusu jak i na żądanie  

 Wsiadanie i wysiadanie do autobusu dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przystankach oraz 
przeznaczonymi do tego celu drzwiami  

 Pasażerowie zobowiązani są do trzymania się w czasie jazdy uchwytów lub poręczy  

 Na pokładzie autobusu obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, jak również 
spożywania alkoholu, palenia tytoniu.  

 Pasażerowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń 
pracowników WOW KRAKOW w tym zakresie. W szczególności należy przez to rozumieć czynności 
zagrażające bezpieczeństwu jazdy autobusu, pozostałych pasażerów lub niedozwolone w miejscach 
publicznych.  

 W autobusach nie wolno przewozić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pozostałych pasażerów lub które mogą uszkodzić lub zabrudzić pojazd (np. noże, 
maczety, siekiery, itp., otwarte naczynia z farbami, smarami)  

 Osoby których zachowanie zostanie uznane przez pracowników WOW KRAKOW za zagrażające 
bezpieczeństwu pozostałych pasażerów, zachowujące się agresywnie lub utrudniające korzystanie 
z usługi przez pozostałych pasażerów mogą nie być wpuszczone do autobusu lub poproszone o 
jego opuszczenie bez zwrotu kosztu biletu  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki obrażeń ciała, śmierci, utraty lub 
uszkodzenia własności które zostały spowodowane przez:  

                       a) niedozwolone zachowanie osób trzecich, w szczególności innych pasażerów  

                       b) zdarzenia losowe  

 Organizator dokłada wszelkich starań aby autobusy jeździły według rozkładu jazdy jednak zastrzega 
sobie prawo do wprowadzania zmian w rozkładzie jazdy, trasie przejazdu oraz cenie biletu bez 
uprzedzenia  

 


