
Podróżowanie z FlixBusem
co warto wiedzieć?

36zł

Przewóz zwierząt nie jest dozwolony
Wyjątki
Pies przewodnik lub pies asystujący – bezpłatnie po okazaniu wymaganych 
dokumentów
Potrzebę podróży z psem przewodnikiem należy zgłosić telefonicznie w Biurze Obsługi 
Klienta pod numerem +48 22 307 93 34 najpóźniej na 36 godzin przed odjazdem

Mogą podróżować 
autobusem, jeśli 
są pod opieką osoby, która 
ukończyła 18 rok życia

< 10 lat
Mogą podróżować 
samodzielnie pod warunkiem, 
że rodzic podczas 
dokonywania rezerwacji 
wyraził na to zgodę*

10 -14 lat > 15 lat

Max. 1x bagaż specjalny

8zł

* Wyłącznie na trasach krajowych, dziennych, bez przesiadek

Bagaż bezpłatny

Bagaż specjalny 

Dzieci i młodzież

Zwierzęta 

Bagaż dodatkowy 

Max. 80 x 50 x 30 cm
i max. 20 kg

Max. 80 x 50 x 30 cm 
i max. 20 kg

Dzieci muszą być 
przewożone w fotelikach 
oraz być przypięte 
pasami dwupunktowymi 
zapewnionymi przez rodzica

0 - 3 lat
Mogą podróżować 
samodzielnie

Wykluczone z przewozu są:

Max. 42 x 30 x 18 cm
i max. 7 kg

1x bagaż podręczny i 1x bagaż podstawowy Max. 1x bagaż dodatkowy

Potwierdzenie rezerwacji
Aby wsiąść do autobusu musisz okazać potwierdzenie rezerwacji 
– wydrukowane lub w formie elektronicznej (zapisane w pliku
PDF lub w postaci kodu QR na smartfonie). Dozwolone jest
wsiadanie wyłącznie na przystanku, który znajduje się na bilecie

Dokument tożsamości
Przy wejściu do autobusu możesz być poproszony 
przez kierowcę o okazanie dokumentu tożsamości, 
aby potwierdzić dane znajdujące się na bilecie. Na trasach 
międzynarodowych pasażer musi posiadać ważny 
dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport

Odprawa 

Całkowity wymiar bagażu* nie może przekroczyć 240 cm, a jego masa 30 kg 
Bagaż specjalny należy zarejestrować przed podróżą podczas rezerwacji 
lub najpóźniej na 48 godzin przed odjazdem
Składane wózki dla dzieci, wózki inwalidzkie lub pomoce ortopedyczne 
przewożone są bezpłatnie, natomiast należy o nich uprzednio 
poinformować Biuro Obsługi Klienta pod numerem +48 22 307 93 34

* Wysokość + długość + szerokość




