
e - J Í Z D E N K A e - T I C K E T

odkud - kam/from - to odjezd - příjezd/departure - arrival spoj/service nástupiště/platform sedadlo/seat

Praha,,Na Knížecí 16:00 10.08.2018 143440-005 4 53

Sušice,,nábřeží 18:25 10.08.2018 Autobusy VKJ s.r.o.
DIČ: CZ27244181

druh jízdného/fare type cena s DPH/price VAT incl. sazba daně/VAT rate podmínky vracení/cancellat. conditions

plné jízdné 145,-  Kč 1. snížená sazba 10Kč/0,5h

eShop - AMSBus 10.08./08:25/99 KR5002

prodej a rezervace  .  .  .  .  amsbus.cz zákaznická podpora  .  .  .  .  helpdesk.amsbus.cz

Podmínky použití e-jízdenky s kódem KR5002

• Při nástupu do autobusu není cestující povinen předložit tuto vytištěnou
e-jízdenku. Musí však znát její kód KR5002.

• E-jízdenku lze vrátit pouze přes internet na adrese
  https://amsbus.cz/idos/vratitjizdenku. Pro vrácení této e-jízdenky použijte

tento kód KR5002.

• Podmínky pro vracení jsou stanoveny dopravcem. Na e-jízdence je
vytištěna příslušná srážka / doba do odjezdu v hodinách, do kdy lze
jízdenku vrátit.

• Neobsadí-li cestující místo nejpozději do odjezdu nebo nemůže-li z
celních nebo pasových důvodů pokračovat v jízdě, ztrácí nárok na
přepravu bez náhrady.

• Pokud cestující nepoužil e-jízdenku proto, že příslušný spoj byl zrušen
nebo opožděn na odjezdu z nástupní zastávky o více než 30 minut, bude
mu jízdné vráceno beze srážky.

• Za průběh přepravy odpovídá dopravce. Cestujícímu nevzniká nárok na
úhradu případných škod způsobených zpožděním spoje nebo jeho
zrušením.

Terms of use of the e-ticket with code KR5002

• When boarding the bus, passenger does not have to present a PRINTED
COPY of this e-ticket. However, the passenger must know its code
KR5002.

• The e-ticket can be returned via internet at address
  https://amsbus.cz/idos/vratitjizdenku only. To return this e-ticket use this

code KR5002.

• Cancellation conditions of the e-ticket are set by the carrier. The
corresponding charge / time to departure in hours till when the ticket can
be returned are indicated on the e-ticket.

• If the passenger does not occupy the seat before departure he/she loses
transportation entitlement without any compensation. The same rule is
applied in cases where continuation of his/her journey is not allowed by
customs or immigration offices.

• If the passenger did not use the e-ticket due to bus cancellation or due to
at least 30 minutes departure delay he/she is entitled to a full repayment
of the fare.

• The carrier is responsible for the transportation. However, the passenger
has no right to claim compensation for any consequential, incidental, or
indirect damage arising from late departure, late arrival or cancellation of
a bus.
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