Cenník cestovného pre linku Bratislava - Viedeň platný od 15. 4. 2020
Nákup lístka cez mobilnú aplikáciu, cez web
a v pokladni na autobusovej stanici

Nákup lístka u vodiča

Z Bratislava

Z Bratislava

1

od 4,90 €

10,00 €

2

od 3,90 €

od 5,00 €

Linka 102806, 102958

Zastávka
Schwechat
Airport (VIE),
Wien, Wien
Centrum (HBF)

1 - základné cestovné (Dospelý od 16 rokov)
2 - zľavnené cestovné (Dieťa do dovŕšenia 16 rokov)

Karnet na 10 ciest platný pol roka od dátumu vystavenia
Zastávka
Viedeň, Wien

Nákup lístka v pokladni a u vodiča
Z Bratislava
45,00 €

Doplnkové služby

Cena

S+: Prémiové sedadlo.

2,00 €

Pes: Musí byť umiestnený vo vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Max.váha je 10kg. Pes s náhubkom, na vôdzke,
bez prepravnej schránky sa neprepravuje.

3,00 €

Nadrozmerná batožina: Cestovná batožina nad rozmer 30cm x 60cm x 80cm a/alebo hmotnosť nad 25 (dvadsaťpäť)
kg.

3,00 €

Nadpočetná batožina: Každá ďalšia batožina nad povolený počet 1 ks príručnej batožiny a 2 ks cestovnej batožiny.

3,00 €

Slúchadlá

1,00 €

MHD Bratislava

1,00 €

MHD Viedeň dospelý

5,80 €

Doplnkové informácie
•

Dopravca odporúča dodržanie minimálnej časovej rezervy 2,5 hodiny medzi príchodom spoja dopravcu do cieľovej destinácie a
časom odletu lietadla.

•

Cena spiatočného lístka je súčet cien dvoch jednosmerných lístkov zakúpených v danom momente aktuálneho nákupného procesu.
Spiatočný lístok nie je možné zakúpiť u vodiča.

•

Cestujúci môže použiť svoj cestovný lístok aj na cestu skorším spojom rovnakej linky Slovak Lines, ktorý odchádza najskôr dve
hodiny pred plánovaným odchodom spoja, na ktorý má cestujúci zakúpený platný cestovný lístok. V takom prípade je povinný
doplatiť prípadný cenový rozdiel medzi nákupnou cenou svojho cestovného lístku a cenou cestovného lístku na skorší spoj, platnou
pri nákupe u vodiča v čase odchodu. Použiť cestovný lístok na cestovanie neskorším spojom nie je možné.

•
•
•

Storno bez poplatku - viac ako 15 min. pred odchodom spoja z východzej zastávky
Storno nie je možné - menej ako 15 min. pred odchodom spoja z východzej zastávky
Stornovať lístok je možné na webovej stránke www.slovaklines.sk, v mobilnej aplikácii, alebo osobne na predajnom mieste.

