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Nota prawna

Poniższy tekst jest wygenerowanym przez system
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie oparte jest na
niemieckim oryginale. Przetłumaczona wersja niemieckich
Ogólnych Warunków Handlowych jest tłumaczeniem
grzecznościowym, służącym wyłącznie celom
informacyjnym i wewnętrznym. W przypadku jakichkolwiek
sporów, sprzeczności lub niezgodności pomiędzy wersją
niemiecką a wersją w innym języku, wersja niemiecka ma
pierwszeństwo i jest wiążąca w zakresie dozwolonym przez
prawo. Wersja niemiecka jest do wglądu na naszej stronie
internetowej lub na życzenie zostanie Państwu przesłana w
formie pisemnej.
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Legal notice

The following text is a system generated translation into
Polish. The translation is based on the German original.
The translated version of the German General Terms and
Conditions is a courtesy translation for informational and
internal purposes only. In the event of any dispute,
contradiction or inconsistency between the German version
and the version in another language, the German version
shall prevail and be binding to the extent permitted by law.
The German version can be viewed on our website or will
be sent to you in writing upon request.



Rejestrując się online, rejestrująca się firma autobusowa
akceptuje następujące warunki użytkowania:

1
Usługi

Zgłaszające się przedsiębiorstwo autobusowe zleca EBA
busfinder GmbH pośrednictwo w zakresie usług
oferowanych przez przedsiębiorstwo autobusowe.

1.1
Rodzaj usług

Pośrednictwo odbywa się za pośrednictwem platformy
internetowej www.busfinder.com, na której odwiedzający tę
stronę mogą dokonywać rezerwacji. Wraz z dokonaniem
rezerwacji za pośrednictwem strony www.busfinder.com
powstaje bezpośredni i prawnie wiążący stosunek umowny
pomiędzy rezerwującym a oferującym przewoźnikiem
autobusowym. Podczas procesu rezerwacji EBA busfinder
GmbH działa wyłącznie jako pośrednik między
przewoźnikiem autobusowym a osobą odwiedzającą stronę
internetową w celu dokonania rezerwacji.

1.1.1
Usługi związane z integracją systemów

Pośrednictwo odbywa się za pośrednictwem platformy
internetowej rejestrującego się przedsiębiorstwa
autobusowego, gdzie odwiedzający stronę mogą tworzyć
oferty i dokonywać rezerwacji. Jako licencjobiorca EBA
Bus Alliance GmbH, EBA busfinder GmbH oferuje
technologię niezbędną do tworzenia ofert i dokonywania
wiążących rezerwacji w formie pełnej integracji na
platformie internetowej przedsiębiorstwa autobusowego.
(Integracja I-Frame) W przypadku rezerwacji poprzez
platformę internetową rejestrującego się przewoźnika
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autobusowego, tzn. poprzez techniczne wyposażenie EBA
busfinder GmbH, powstaje bezpośredni stosunek umowny
pomiędzy rezerwującym a oferującym przewoźnikiem
autobusowym. Wyposażenie techniczne jest udostępniane
przedsiębiorstwu autobusowemu przez EBA busfinder
GmbH na czas trwania umowy. Przedsiębiorstwo
autobusowe zobowiązuje się do usunięcia urządzeń
technicznych z własnej strony internetowej niezwłocznie po
zakończeniu stosunku umownego.

1.1.2
Usługi związane z płatnościami online

Po dokonaniu rejestracji zarejestrowane przedsiębiorstwo
autobusowe otrzymuje możliwość skorzystania z interfejsu
płatności (płatność online). Aby móc korzystać z interfejsu
płatności, przedsiębiorstwo autobusowe musi
zarejestrować się u dostawcy płatności EBA busfinder
GmbH ("MultiSafepay"). Odbywa się to poprzez
spersonalizowany link, który przedsiębiorstwo autobusowe
otrzymuje od EBA busfinder GmbH. O aktywację interfejsu
płatności należy zwrócić się pisemnie do EBA busfinder
GmbH. Do momentu aktywacji nie będą pobierane
miesięczne opłaty za utrzymanie i usługi. Aktywacja
interfejsu płatności generuje automatycznie okres 12
miesięcy, chyba że umowa użytkowania zostanie
wypowiedziana przez jedną z obu stron umowy przed
upływem 12-miesięcznego okresu. Po upływie 12-
miesięcznego okresu interfejs płatności może zostać
dezaktywowany poprzez pisemne powiadomienie EBA
busfinder GmbH przez przedsiębiorstwo autobusowe.
Poprzez aktywację interfejsu płatniczego przedsiębiorstwo
autobusowe przyjmuje do wiadomości, że EBA busfinder
GmbH ponosi odpowiedzialność za korzystanie z interfejsu
płatniczego oraz że EBA busfinder GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za nieprzerwaną i nieograniczoną
dostępność interfejsu płatniczego.
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1.2.
Przekazywanie informacji

Informacje wykorzystywane przez EBA busfinder GmbH do
pośredniczenia w świadczeniu usług opierają się na
informacjach przekazywanych nam przez przewoźników
autobusowych. W celu przekazywania informacji
przedsiębiorstwo autobusowe ma do dyspozycji obszar
administracyjny na app.busfinder.com. Przewoźnik
autobusowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za
zapewnienie, że ceny, dostępność i inne informacje
wymienione na stronie www.busfinder.com lub użyte do
obliczenia odpowiednich ofert są prawdziwe i zawsze
aktualizowane przez przewoźnika autobusowego.
Informacje te mogą być przekazywane wyłącznie poprzez
obszar administracyjny przedsiębiorstwa autobusowego lub
poprzez rozwiązania interfejsowe EBA busfinder GmbH.
Przedsiębiorstwo autobusowe jest zobowiązane do
ostrożnego i sumiennego obchodzenia się z danymi w
obszarze administracyjnym. EBA busfinder GmbH nie
może sprawdzić, czy wszystkie informacje są dokładne,
poprawne i kompletne, ani też nie ponosi
odpowiedzialności za błędy, w tym błędy oczywiste, za
przerwy w dostępie do obszaru administracyjnego lub za
brak możliwości przekazania informacji - w tym za brak
możliwości przekazania za pomocą rozwiązań
interfejsowych.

1.3.
Dane dostępu do obszaru administracyjnego

Po rejestracji, każdemu przedsiębiorstwu autobusowemu
zapewnia się nazwę użytkownika lub hasło do korzystania
z obszaru administracyjnego. Przedsiębiorstwo magistralne
odpowiada za utrzymanie danych dostępowych w
tajemnicy. Przekazywanie danych dostępowych osobom
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trzecim jest zabronione. EBA busfinder GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych
dostępu. Dotyczy to również wszelkich dalszych dostępów
do obszaru administracyjnego, np. dostępów do własnych
dyspozycji.

2.
Dodatkowe funkcje/aplikacje

Narzędzie do tworzenia harmonogramów jest dostępne dla
przedsiębiorstwa autobusowego w osobistym obszarze
administracyjnym. Aplikacje te mogą być wykorzystywane
przez przedsiębiorstwo autobusowe w okresie
użytkowania.

3.
Opłaty/ prowizje/ należności z tytułu użytkowania

Opłaty eksploatacyjne i systemowe oraz prowizje
agencyjne i ich terminy płatności reguluje załącznik
(taryfikator) do Regulaminu.

4.
Rezygnacja klienta/roszczenie o prowizję

4.1.
Rezygnacja klienta po dokonaniu wiążącej rezerwacji
W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta po
dokonaniu wiążącej rezerwacji (po upływie terminu
bezpłatnej możliwości anulowania) za pośrednictwem
www.busfinder.com lub w przypadku rezerwacji za
pośrednictwem integracji sprzedaży (strony internetowe
osób trzecich, np. inne platformy rezerwacyjne, biura
podróży, partnerzy medialni itp.), pełne roszczenie
prowizyjne EBA busfinder GmbH nie przepada lub
przepada częściowo. Rozliczenie kosztów rezygnacji, w
odniesieniu do warunków rezygnacji opublikowanych na
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stronie www.busfinder.com i dostarczonych przez
przewoźnika autobusowego, jest obowiązkiem
zarezerwowanego przewoźnika autobusowego.

4.2
Rezerwacja z opcją anulowania

W przypadku rezerwacji klienta z możliwością bezpłatnego
anulowania w określonych ramach, roszczenie prowizyjne
EBA busfinder GmbH zostaje w całości zniesione, jeśli
klient w odpowiednim czasie anuluje rezerwację.
Przedsiębiorstwo autobusowe może udzielić klientowi
rabatu za odstąpienie od anulowania rezerwacji. Zniżkę
należy aktywować w przedsiębiorstwie autobusowym w
obszarze administracyjnym i określić jej wysokość.
Przedsiębiorstwo autobusowe jest zobowiązane do
uwzględnienia tej opcji, jeśli jest oferowana, odpowiednio w
OWH lub w warunkach płatności i anulowania (pod
Administracja/Dane główne)!

5.
Prawa i obowiązki EBA busfinder GmbH

5.1
Dane pojazdu przedsiębiorstwa autobusowego

Przedsiębiorstwo autobusowe udziela EBA busfinder
GmbH nieodpłatnego i ogólnoświatowego prawa do
rozpowszechniania, przekazywania i prezentowania
danych wymaganych przez przedsiębiorstwo autobusowe
w celu realizacji umowy.

5.2
Strony internetowe osób trzecich

EBA busfinder GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec
przedsiębiorstwa autobusowego za działania lub
zaniechania stron internetowych osób trzecich w
przypadku integracji sprzedaży.
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5.3
Dane klientów

EBA busfinder GmbH przekazuje dokonaną przez klienta
rezerwację wraz z danymi do rezerwacji odpowiedniemu
przewoźnikowi autobusowemu.

5.4
Zapisywanie danych klientów

EBA busfinder GmbH przechowuje dane klientów
przekazane podczas procesu rezerwacji. EBA busfinder
GmbH nie będzie wykorzystywać zapisanych danych
klientów do własnych działań marketingowych ani
przekazywać ich osobom trzecim. Przedsiębiorstwo
autobusowe zgadza się jednak z tym, że dane klientów
mogą być analizowane dla celów statystycznych. Dane
zapisane podczas realizacji umowy będą przechowywane
tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

5.5
Wysyłka poczty

EBA busfinder GmbH przekazuje klientowi
przedsiębiorstwa autobusowego maile powstałe w wyniku
rezerwacji.

5.5.1
Wysyłanie poczty z wykorzystaniem integracji systemów

Przedsiębiorstwo autobusowe ma możliwość udostępnienia
busfinder GmbH serwera pocztowego (adresu
pocztowego) przedsiębiorstwa autobusowego. W tym
przypadku urządzenia techniczne firmy EBA busfinder
GmbH mogą wysyłać klientowi pocztę za pośrednictwem
udostępnionego serwera pocztowego.

5.6
Oceny klientów/ogólne wytyczne
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Po wykonaniu usługi przez przewoźnika autobusowego,
EBA busfinder GmbH zwraca się do klienta z prośbą o
ocenę klient ocenia usługi przedsiębiorstwa autobusowego
z różnych punktów widzenia i przyznaje punkty za
określone usługi w trakcie realizacji umowy. Na stronie
będą znajdowały się tylko "prawdziwe" oceny. Ocena
klienta może zostać wystawiona wyłącznie za pomocą linku
przesłanego z www.busfinder.com do klienta
rezerwującego i tylko dla danej rezerwacji. EBA busfinder
GmbH nie prowadzi żadnych rozmów ani korespondencji z
przewoźnikami autobusowymi w związku z ocenami
klientów zamieszczonymi na stronach internetowych.
Ponadto EBA busfinder GmbH nie ponosi
odpowiedzialności za treść i skutki publikacji opinii klientów.

5.7
Przegląd i publikacja ocen klientów

EBA busfinder GmbH zobowiązuje się do dokładnego
sprawdzenia opinii gości. Wydanie następuje dopiero po
sprawdzeniu przez administratorów EBA busfinder GmbH.
Ponadto EBA busfinder GmbH zastrzega sobie prawo do
zmiany, odrzucenia lub usunięcia nieodpowiednich ocen
lub ocen zawierających imiona i nazwiska lub, w razie
potrzeby, do skontaktowania się z ocenianym
przedsiębiorstwem autobusowym przed publikacją.
Przedsiębiorstwo autobusowe przyjmuje do wiadomości, że
EBA busfinder GmbH jest tylko dystrybutorem, a nie
autorem tych uwag. EBA busfinder GmbH nie jest
zobowiązana do sprawdzania poprawności
ocen/komentarzy!

6
Ranking

6.1.
Zamówienie

Kolejność wyświetlania ofert na www.busfinder.com jest
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generowana systemowo przez www.busfinder.com.
Ranking na stronie www.busfinder.com nie stanowi
rekomendacji i nie powinien być traktowany jako taka.

6.1.2
Roszczenia dotyczące rankingu

Przedsiębiorstwo autobusowe nie może wysuwać wobec
EBA busfinder GmbH żadnych roszczeń dotyczących
rankingu.

7
Zapewnienia i odpowiedzialność

7.1
Własność intelektualna i wymogi prawa handlowego

Przedsiębiorstwo autobusowe zapewnia EBA busfinder
GmbH, że posiada wszelkie upoważnienia, licencje,
koncesje i inne oficjalne zezwolenia wymagane do
wykonywania oferowanych usług. Ponadto
przedsiębiorstwo autobusowe zapewnia EBA busfinder
GmbH, że posiada wszystkie niezbędne prawa i
uprawnienia do przekazywania danych wymaganych do
realizacji umowy.

7.2
Gwarancja / Odpowiedzialność

busfinder GmbH nie ponosi odpowiedzialności wobec
przedsiębiorstwa autobusowego w związku z czasową lub
całkowitą awarią, przerwą, nieprawidłowym działaniem lub
niedostępnością strony internetowej, obszaru
administracyjnego, platform sprzedaży, rozwiązań
interfejsowych lub poszczególnych funkcji dodatkowych.
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8
Odszkodowanie i odpowiedzialność

Przedsiębiorstwo autobusowe ponosi pełną
odpowiedzialność wobec EBA busfinder GmbH za wszelkie
zobowiązania, koszty, wydatki, szkody, straty,
zobowiązania, roszczenia wszelkiego rodzaju, roszczenia
prawne, kary i postępowania sądowe zapłacone przez EBA
busfinder GmbH lub powstałe wobec EBA busfinder GmbH
oraz zwalnia i chroni EBA busfinder GmbH w odniesieniu
do: (a) wszelkie roszczenia odszkodowawcze klientów z
tytułu nieprawidłowych, błędnych lub wprowadzających w
błąd informacji podanych przez przedsiębiorstwo
autobusowe na stronach internetowych; (b) wszelkie
roszczenia odszkodowawcze klientów z tytułu usługi
wykonanej przez przedsiębiorstwo autobusowe,
overbookingu lub (częściowo) anulowanych lub
nieprawidłowych rezerwacji; c) wszystkie inne roszczenia
odszkodowawcze klientów, które w całości lub w części
ponosi przedsiębiorstwo autobusowe; oraz d) wszystkie
roszczenia wobec EBA busfinder GmbH w związku z lub w
wyniku niezapłacenia przez przedsiębiorstwo autobusowe
podatków nałożonych lub opartych na tej usłudze lub
innych opłatach zgodnie z właściwą jurysdykcją.

9
Okres użytkowania i zawieszenie prawa użytkowania

9.1
Prawo użytkowania rozpoczyna się dla rejestrującego się
przedsiębiorstwa autobusowego w dniu rejestracji i zostaje
zawarte na czas nieokreślony. Prawo użytkowania wymaga
dodatkowo uiszczenia opłat rejestracyjnych i
szkoleniowych. Obie strony umowy mają prawo do
wypowiedzenia umowy użytkowania w formie pisemnej z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Jednakże usługi już zarezerwowane poza tym okresem są
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z tego wyłączone i muszą być wykonane przez
przewoźnika autobusowego. Prowizje za rezerwacje
powstałe w związku z tymi rezerwacjami są wypłacane
przez przedsiębiorstwo autobusowe na rzecz EBA
busfinder GmbH.

9.2
EBA busfinder GmbH może odwołać lub zawiesić prawo
użytkowania ze skutkiem natychmiastowym lub bez
uprzedniej pisemnej zapowiedzi, jeśli zarejestrowane
przedsiębiorstwo autobusowe w sposób znaczący naruszy
warunki użytkowania. Zawieszenie prawa użytkowania
może nastąpić np. wtedy, gdy przedsiębiorstwo
autobusowe zalega z zapłatą prowizji na rzecz EBA
busfinder GmbH. Zawieszenie prawa użytkowania nie
wpływa na pozostałe warunki użytkowania. Jednakże
usługi już zarezerwowane poza prawem użytkowania są z
tego wyłączone i muszą być wykonane przez
przedsiębiorstwo autobusowe. Prowizje za rezerwacje
powstałe w związku z tymi rezerwacjami są wypłacane
przez przedsiębiorstwo autobusowe na rzecz EBA
busfinder GmbH. Dane zapisane w momencie
dokonywania rezerwacji są przechowywane tak długo, jak
wymagają tego przepisy prawa.

9.3
Po wygaśnięciu prawa użytkowania/okresu użytkowania
uznaje się, że współpraca z rejestrującym się
przedsiębiorstwem autobusowym została całkowicie i
całkowicie zakończona. Sekcje 3, 4, 7, 8, 10, 13 i 14
stosuje się po zakończeniu okresu użytkowania.

10
Dane i dokumenty

Systemy i dokumenty EBA busfinder GmbH (włącznie z
obszarem administracyjnym, przeglądem rezerwacji online
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i/lub e-maile) uznaje się za niezbity dowód przyjęcia
rezerwacji klienta przez przedsiębiorstwo autobusowe oraz
wysokości prowizji, którą przedsiębiorstwo autobusowe ma
zapłacić EBA busfinder GmbH zgodnie z Warunkami
Korzystania (arkusz taryfowy).

11.
Marketing

EBA busfinder GmbH podejmuje działania marketingowe
według własnego uznania i na własny koszt.

12.
Oznakowanie pojazdów

Przedsiębiorstwo autobusowe może umieścić na
wszystkich pojazdach zarejestrowanych w obszarze
administracyjnym naklejki o maksymalnych wymiarach
25x25 cm, dostarczone przez EBA busfinder GmbH, tak
aby były one dobrze widoczne na przednich drzwiach
wejściowych lub obok nich. Nalepki są wydawane przez
EBA busfinder GmbH na wniosek i w miarę dostępności i
identyfikują przewoźnika autobusowego jako
autoryzowanego członka www.busfinder.com. Średnia
klasyfikacja floty lub średnie oceny klientów mogą być
częścią naklejki.

13
Poufność/ochrona danych/przetwarzanie danych

13.1
Ujawnienie informacji

Akceptując warunki korzystania z serwisu, wyraża się
zgodę na to, że wszystkie informacje poufne wymieniane w
ramach korzystania z serwisu www.busfinder.com
pozostają wyłączną własnością firmy ujawniającej, a firma
otrzymująca wykorzystuje informacje poufne wyłącznie do
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korzystania z serwisu www.busfinder.com, nie kopiuje, nie
publikuje ani nie udostępnia informacji poufnych osobom
trzecim. (z wyjątkiem korzystania z www.busfinder.com)

13.2
Nieuprawnione użycie

Obie firmy zobowiązują się również do zabezpieczenia i
ochrony Danych Klienta przed nieuprawnionym użyciem
lub ujawnieniem oraz do nieujawniania ich osobom trzecim.

13.3
Przetwarzanie danych

Akceptując warunki użytkowania, przewoźnik autobusowy
wyraża zgodę na przetwarzanie danych w ramach
korzystania z www.busfinder.com przez właściciela
systemu, firmę EBA Bus Alliance GmbH z siedzibą w A-
1050 Wiedeń, Mittersteig 24/11. Właściciel systemu
zobowiązuje się również do zabezpieczenia danych
klientów i ochrony ich przed nieuprawnionym
wykorzystaniem lub publikacją oraz do nieprzekazywania
ich osobom trzecim. Podczas przetwarzania danych
osobowych i ochrony danych należy przestrzegać
wszystkich wymogów prawnych i wytycznych.

14
Inne

14.1
Koszty administracyjne

Wszelkie koszty administracyjne (udostępnienie personelu,
materiałów itp.) poniesione w związku z korzystaniem ze
strony www.busfinder.com ponoszą same strony umowy w
odniesieniu do poszczególnych części usługi, do których są
uprawnione.
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14.2
Przeniesienie praw i obowiązków

Strony umowy nie są uprawnione do cedowania,
przekazywania lub obciążania praw i/lub obowiązków
wynikających z prawa do korzystania ze strony
www.busfinder.com bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
strony umowy.

14.3
Reklama na www.busfinder.com

Zgłaszającemu się przewoźnikowi autobusowemu zabrania
się reklamowania produktów firmy EBA busfinder GmbH.
Każde użycie produktów, znaku towarowego, znaku
słowno-graficznego i/lub domeny (domen) wymaga
wyraźnej i pisemnej zgody EBA busfinder GmbH.

14.4
Ogłoszenia

Wszelkie zawiadomienia i komunikaty dotyczące
niniejszych warunków użytkowania muszą być
sporządzone w języku niemieckim, w formie pisemnej i
przesłane pocztą lub kurierem na adres EBA busfinder
GmbH lub firmy rejestrującej.

14.5
Prawo/sąd właściwy

Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z
korzystania z www.busfinder.com jest sąd właściwy dla
siedziby firmy EBA busfinder GmbH.

15
Postanowienia końcowe

15.1
Następca prawny
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Warunki użytkowania przechodzą automatycznie na
następców prawnych obu stron umowy, a strony umowy
zobowiązują się do przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszych Warunków użytkowania na
następców prawnych.

15.2
Nieskuteczne przepisy

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków
użytkowania jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne,
wszystkie inne postanowienia mające zastosowanie do
stron umowy pozostają przez to nienaruszone. W takim
przypadku strony umowy zastąpią nieważne lub
niewiążące postanowienie ważnym i wiążącym
postanowieniem.

15.3.
Zmiany w taryfach/warunkach korzystania z usług

W przypadku zmiany aktualnych taryf, obowiązują warunki
użytkowania zaakceptowane przez dane przedsiębiorstwo
autobusowe przy rejestracji. Już zarejestrowane
przedsiębiorstwa autobusowe muszą wyrazić pisemną
zgodę na zmiany w odpowiednim systemie taryfowym tylko
wtedy, gdy zmiany dotyczą kosztów zależnych od
użytkowania lub prowizji za rezerwację oraz gdy zmiany
mają bezpośredni wpływ na bieżące koszty i/lub opłaty dla
danego przedsiębiorstwa autobusowego w ramach
korzyści operacyjnych www.busfinder.com.

15.4.
Poprzednie umowy

Wraz z rejestracją na stronie www.busfinder.com i
akceptacją warunków użytkowania tracą ważność prawną
wszystkie wcześniej zawarte umowy, niezależnie od ich
rodzaju i formy.
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Dodatek A
Taryfy

1.
Opłaty jednorazowe

Pakiet podstawowy € 1.515,00

o Rejestracja
o Integracja witryny
o Interfejs płatności
o 2 szkolenia online (a' 2 godziny)

Interfejs 450,00*/€ 780,00**

o RATIO software
o **Kuschick
o CS Bus – Computer Steiner
o Turista
o Delta Plan

*W przypadku oprogramowania partnerskiego obowiązują dodatkowe opłaty -
prosimy o kontakt z dostawcą.

Dodatkowe szkolenie (za godzinę) € 75,00
Dodatkowa integracja boczna € 395,00
Interfejs płatności (modernizacja) € 345,00

2.
Prowizje za rezerwację 

Rezerwacje przez busfinder.com 7%**
w tym rezerwacje poprzez integracje sprzedaży

** procent od sumy rezerwacji plus
ustawowy podatek od wartości dodanej

Rezerwacje poprzez integracje stron                 nieodpłatnie
Integracja stron na stronach internetowych 
przewoźników autobusowych
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3.
Opłaty systemowe

w stosowaniu integracji bocznej

Opłata za wniosek € 0,39
na klienta/ na 24 godziny

Opłata za wniosek wraz z narzędziem
statystycznym € 0,69
na klienta/ na 24 godziny (w zależności od wykorzystania)

Narzędzie statystyczne opłata ryczałtowa, 
miesięczna                                                               € 12,00 
(opłata ryczałtowa) dodatkowo za klienta/za 24 godziny                           € 0,39

4.
Opłaty systemowe i konserwacyjne

Interfejs płatności, miesięcznie € 12,00*
• tylko przy aktywacji płatności online

Interfejs administratora, miesięcznie                     € 12,00**
Interfejs do narzędzi zarządzania harmonogramem i zamówieniami.
** dostawca oprogramowania może ponieść dodatkowe koszty

5.
Waluty obce

Koszty, prowizje i opłaty są zawsze podawane w € (euro).
Wszystkie kwoty podane w walutach obcych są jedynie
wartościami przybliżonymi, opartymi na aktualnym kursie
wymiany "Europejskiego Banku Centralnego".

6.
Dostosowania taryfowe

EBA busfinder GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany
taryf, prowizji i opłat.
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Korekta taryfy jest jednak możliwa tylko z 6-miesięcznym
okresem wypowiedzenia i wymaga przekazania informacji
o korekcie taryfy poszczególnym przewoźnikom
autobusowym podłączonym do busfinder.com.

7.
Warunki specjalne/zniżki

Odmienne taryfy lub specjalne warunki przyznawane i/lub
wymagają pisemnej umowy. Specjalne warunki i zniżki są
przyznawane również wtedy, gdy rejestrujący się
przewoźnik autobusowy wprowadzi podczas rejestracji
ważny kod vouchera przekazany przez EBA busfinder
GmbH.

8.
Rozliczenia / Terminy

Opłaty jednorazowe zostaną zafakturowane po dokonaniu
rejestracji/zamówienia. Miesięczne opłaty za system i
utrzymanie są generowane przez system i automatycznie
fakturowane co miesiąc z mocą wsteczną (faktura
miesięczna). Prowizje za rezerwacje są generowane
systemowo i naliczane automatycznie w miesiącu
następującym po wykonaniu usługi (faktura miesięczna).
Za anulowane przez klienta rezerwacje online nie jest
pobierana prowizja. Wszystkie faktury są wymagalne i
płatne w momencie wystawienia/wysłania faktury.
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