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Regulamin grupowej rezerwacji biletów 

1. Rezerwacja grupowa obowiązuje dla grup min. 8-osobowych. 

2. Rezerwacji podlegają wszystkie kursy własne krajowe oraz międzynarodowe.  

3. Rezerwacja może obejmować maksymalnie jedną przesiadkę.  

4. Na podstawie pkt. 3.1 „Ogólnych warunków przewozu” biletami są potwierdzenia rezerwacji w formie wydruku lub 

w formie elektronicznej (jako plik PDF). Ponadto pasażer musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości 

(paszport lud dowód osobisty) ze zdjęciem. Na każdą osobę i każdy przejazd generowany jest jeden bilet. Połączenia 

z jedną przesiadką rozumiane są jako jeden przejazd. W przypadku rezerwacji należy podać imię i nazwisko 

pasażera oraz ewentualnie datę urodzenia. Sprawdzenie, czy pasażerowi przysługuje prawo do przewozu, odbywa 

się na postawie porównania imienia i nazwiska pasażera z listą rezerwacji, zgodną z aktualnym stanem rezerwacji, 

którą kierowca lub pracownik dworca wyświetla na telefonie komórkowym. Odbywa się to w miarę możliwości 

poprzez zeskanowanie biletu. 

5. Rezerwacji można dokonać za pomocą formularza zgłoszenia rezerwacji grupowej, który jest dostępny tutaj: 

https://www.flixbus.pl/zapytania-dotyczace-rezerwacji-grupowych. Wypełniony formularz zgłoszenia rezerwacji 

grupowej należy przesłać na adres email: grupy@flixbus.pl 

6. Oferta cenowa bez zaliczki jest ważna 48 godzin, po czym należy wpłacić opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % 

kwoty całej rezerwacji. Opłata manipulacyjna jest zaliczana na poczet opłaty rezerwacji. Pozostałe 90 % kwoty 

należy wpłacić nie później niż 14 dni przed planowaną datą podróży. Numer konta do wpłaty: 81 1140 1977 0000 

3556 0100 1009 

Tytułem przelewu należy wpisać numer rezerwacji.  

7. Przy anulacji rezerwacji, opłata manipulacyjna w kwocie 10 % nie jest zwracana. Anulacja całej rezerwacji jest 

możliwa najpóźniej na 14 dni przed planowanym odjazdem. Częściowa anulacja (maksymalnie 30 % całej 

rezerwacji) jest możliwa do anulacji najpóźniej na 5 dni przed wyjazdem.   

8. Zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pkt. 3.1 listę imion i nazwisk wszystkich uczestników należy przesłać na 

adres mailowy (tutaj adres) najpóźniej 14 dni przed wyjazdem.  

9. Po przesłaniu listy uczestników, istnieje możliwość zmiany nazwisk bezpłatnie. Nazwiska podróżujących należy 

podać najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą wyjazdu.   

10. Pasażerowie mogą ze sobą zabrać bezpłatnie ograniczoną ilość bagażu. Może to być jedna sztuka bagażu 

nieprzekraczająca następujących wymiarów: 80 x 50 x 30 cm. Nieznacznie odbiegające wymiary są dopuszczalne, 

jeśli całkowity wymiar bagażu, obejmujący wysokość, szerokość i długość, nie przekroczy 160 cm. Każdy pasażer 

może zabrać ze sobą bezpłatnie bagaż o łącznej wadze nieprzekraczającej 20 kg. Do bagażu zalicza się walizki i 

torby. Od tej reguły wyjątek stanowią plecaki trekkingowe. Bagaż podręczny nie podlega opłatom. Na jednego 

pasażera przypada jednak tylko jedna sztuka bagażu i nie może on przekroczyć wymiarów 42 x 30 x 18 cm oraz 

maks. wagi 7 kg. 

11. Wymiary bagażu dodatkowego oraz specjalnego są określone w „Ogólnych warunkach przewozu” pkt.  14.1.2 oraz 

pkt.14.3. Liczbę dodatkowych oraz specjalnych bagaży należy podać w formularzu zgłoszenia rezerwacji grupowej. 

Liczba sztuk dodatkowego i specjalnego bagażu jest ograniczona i zależy od wypełnienia autobusu, aczkolwiek nie 

może przekroczyć więcej niż 3 sztuki na autobus. 

12. Zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu par. 7.4 Pasażer ma obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument 

tożsamości (dowód osobisty albo paszport), a przy podróżowaniu na trasach międzynarodowych okazać go 

kierowcy przed rozpoczęciem podróży.  

13. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się z „Ogólnymi warunkami handlowymi i dokonaniem 

rezerwacji” oraz „Ogólnymi warunkami przewozu” dostępnymi na stronie www.flixbus.pl 

14. Kwestie nieuregulowane powyższymi zasadami określają „Ogólne warunki handlowe i dokonywania rezerwacji” 

oraz „Ogólne warunki przewozu” dostępne na stronie www.flixbus.pl 


