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Právne upozornenie

Nasledujúci text je systémový preklad do slovenčiny.
Preklad vychádza z nemeckého originálu. Preložená verzia
nemeckých všeobecných obchodných podmienok je
zdvorilostný preklad len na informačné a interné účely. V
prípade akéhokoľvek sporu, rozporu alebo nezrovnalosti
medzi nemeckou verziou a verziou v inom jazyku má
prednosť nemecká verzia a je záväzná v rozsahu
povolenom zákonom. Nemeckú verziu si môžete pozrieť na
našej webovej stránke alebo vám ju na požiadanie zašleme
písomne.
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Legal notice

The following text is a system generated translation into
Slovak. 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.



Registráciou online registrujúca sa autobusová spoločnosť
akceptuje tieto podmienky používania:

1
Služby

Registrujúci autobusový podnik poveruje spoločnosť EBA
busfinder GmbH sprostredkovaním služieb ponúkaných
autobusovým podnikom.

1.1
Typ služieb

Sprostredkovanie sa uskutoční prostredníctvom online
platformy www.busfinder.com, kde môžu návštevníci tejto
webovej stránky uskutočňovať rezervácie. Rezerváciou cez
www.busfinder.com vzniká priamy a právne záväzný
zmluvný vzťah medzi rezervujúcim a ponúkajúcou
autobusovou spoločnosťou. Počas procesu rezervácie
vystupuje spoločnosť EBA busfinder GmbH výlučne ako
sprostredkovateľ medzi autobusovým dopravcom a
návštevníkom webovej stránky, ktorý vykonáva rezerváciu.

1.1.1
Služby v súvislosti so systémovou integráciou

Sprostredkovanie sa uskutočňuje prostredníctvom online
platformy registrujúceho sa autobusového podniku, na
ktorej môžu návštevníci tejto webovej stránky vytvárať
ponuky a uskutočňovať rezervácie. EBA busfinder GmbH
ako držiteľ licencie spoločnosti EBA Bus Alliance GmbH
poskytuje technológiu potrebnú na vytváranie ponúk a
záväzných rezervácií ako úplnú integráciu do online
platformy autobusového podniku. (integrácia I-Frame) Pri
rezervácii prostredníctvom online platformy registrujúceho
autobusového dopravcu, t. j. prostredníctvom technického
vybavenia poskytnutého spoločnosťou EBA busfinder
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GmbH, vzniká priamy zmluvný vzťah medzi osobou, ktorá
rezerváciu uskutočňuje, a autobusovým dopravcom, ktorý
ponuku predkladá. Technické vybavenie poskytne
autobusovému podniku spoločnosť EBA busfinder GmbH
počas trvania zmluvy. Autobusový podnik sa zaväzuje, že
po skončení zmluvného vzťahu bezodkladne odstráni
technické vybavenie zo svojej webovej stránky.

1.1.2
Služby v súvislosti s platbami online

Pri registrácii má registrovaný autobusový podnik možnosť
použiť platobné rozhranie (online platba). Na používanie
platobného rozhrania sa musí autobusový podnik
zaregistrovať u poskytovateľa platieb spoločnosti EBA
busfinder GmbH ("MultiSafepay"). Uskutoční sa to
prostredníctvom personalizovaného prepojenia, ktoré
autobusový podnik dostane od spoločnosti EBA busfinder
GmbH. O aktiváciu platobného rozhrania je potrebné
písomne požiadať spoločnosť EBA busfinder GmbH. Do
aktivácie sa nebudú účtovať žiadne mesačné poplatky za
údržbu a služby. Aktivácia platobného rozhrania
automaticky generuje 12-mesačnú lehotu, pokiaľ jedna z
dvoch zmluvných strán neukončí zmluvu s používateľom
pred uplynutím 12-mesačnej lehoty. Po uplynutí 12-
mesačného obdobia sa môže platobné rozhranie
deaktivovať písomným oznámením autobusového podniku
spoločnosti EBA busfinder GmbH. Aktiváciou platobného
rozhrania autobusový podnik berie na vedomie, že
spoločnosť EBA busfinder GmbH je v súvislosti s
používaním platobného rozhrania odškodnená a zbavená
zodpovednosti a že spoločnosť EBA busfinder GmbH
nemôže niesť zodpovednosť za nepretržitú a
neobmedzenú dostupnosť platobného rozhrania.

1.2.
Poskytovanie informácií

Informácie, ktoré spoločnosť EBA busfinder GmbH používa
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na sprostredkovanie služieb, vychádzajú z informácií, ktoré
nám poskytli autobusové spoločnosti. Na účely
poskytovania informácií má autobusová spoločnosť k
dispozícii administratívnu oblasť na stránke
app.busfinder.com. Autobusová spoločnosť nesie výhradnú
zodpovednosť za to, že ceny, dostupnosť a ďalšie
informácie uvedené na stránke www.busfinder.com alebo
použité na výpočet príslušných ponúk sú pravdivé a
autobusová spoločnosť ich vždy aktualizuje. Informácie
možno poskytnúť len prostredníctvom administratívnej
oblasti autobusového podniku alebo prostredníctvom
riešení rozhrania, ktoré poskytuje spoločnosť EBA
busfinder GmbH. Od autobusového podniku sa vyžaduje,
aby s údajmi v oblasti správy zaobchádzal starostlivo a
svedomito. Spoločnosť EBA busfinder GmbH nemôže
skontrolovať, či sú všetky informácie presné, správne a
úplné, ani nemôže niesť zodpovednosť za chyby, vrátane
zjavných chýb, alebo za prerušenie prístupu do
administratívnej oblasti alebo za akékoľvek neprenesenie
informácií - vrátane akéhokoľvek neprenesenia
prostredníctvom riešení rozhrania.

1.3.
Prístupové údaje do oblasti správy

Po registrácii dostane každý autobusový podnik
používateľské meno alebo heslo na používanie
administratívnej oblasti. Za utajenie prístupových údajov
zodpovedá zbernicový podnik. Poskytovanie prístupových
údajov tretím stranám je zakázané. Spoločnosť EBA
busfinder GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za
zneužitie prístupových údajov. To platí aj pre akýkoľvek
ďalší prístup do administratívnej oblasti, napr. pre vlastné
prístupy k dispečingu.

2
Ďalšie funkcie/aplikácie
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Nástroj na plánovanie je autobusovému podniku k
dispozícii v oblasti osobnej správy. Tieto aplikácie môže
autobusový podnik používať počas obdobia používania.

3.
Poplatky za používanie/príspevky/termíny splatnosti

Poplatky za používanie a systémové poplatky, ako aj
sprostredkovateľské provízie a ich splatnosť sú upravené v
prílohe (sadzobník) k podmienkam používania.

4.
Odstúpenie zákazníka/žiadosť o províziu

4.1.
Zrušenie rezervácie zákazníkom po záväznej rezervácii
V prípade zrušenia rezervácie zákazníkom po záväznej
rezervácii (po uplynutí lehoty pre možnosť bezplatného
zrušenia rezervácie) prostredníctvom stránky
www.busfinder.com alebo pri rezerváciách prostredníctvom
integrácie predaja (stránky tretích strán, napr. iné
rezervačné platformy, cestovné kancelárie, mediálni
partneri atď.) nárok spoločnosti EBA busfinder GmbH na
províziu v plnej výške neprepadá alebo prepadá len
čiastočne. Za úhradu storno poplatkov v súlade so storno
podmienkami zverejnenými na stránke www.busfinder.com
a poskytnutými autobusovým dopravcom zodpovedá
objednaný autobusový dopravca.

4.2
Rezervácia s voliteľnou možnosťou zrušenia

V prípade rezervácií zákazníka s možnosťou bezplatného
zrušenia v rámci vopred stanoveného rámca sa nárok
spoločnosti EBA busfinder GmbH na províziu v plnej výške
odpustí, ak zákazník rezerváciu zruší včas. Autobusový
podnik môže zákazníkovi poskytnúť zľavu za upustenie od
zrušenia rezervácie. Túto možnosť aktivuje autobusový
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podnik prostredníctvom administratívnej oblasti a určí
výšku zľavy. Autobusový podnik je povinný túto možnosť,
ak je ponúknutá, zohľadniť primerane vo VOP alebo v
platobných a storno podmienkach (v časti Administrácia/
Hlavné údaje)!

5.
Práva a povinnosti spoločnosti EBA busfinder GmbH

5.1
Údaje o vozidle autobusového podniku

Autobusový podnik udeľuje spoločnosti EBA busfinder
GmbH bezodplatné a celosvetové právo na šírenie, prenos
a prezentáciu údajov, ktoré autobusový podnik potrebuje
na plnenie zmluvy.

5.2
Webové stránky tretích strán

Spoločnosť EBA busfinder GmbH nenesie voči
autobusovému podniku zodpovednosť za konanie alebo
opomenutie webových stránok tretích strán v prípade
integrácie predaja.

5.3
Údaje o zákazníkoch

Spoločnosť EBA busfinder GmbH postúpi rezerváciu
zákazníka vrátane údajov o rezervácii príslušnému
autobusovému podniku.

5.4
Ukladanie údajov o zákazníkoch

Spoločnosť EBA busfinder GmbH uchováva údaje o
zákazníkoch, ktoré boli odoslané počas procesu
rezervácie. Spoločnosť EBA busfinder GmbH nepoužije
uložené údaje o zákazníkoch na vlastné marketingové
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aktivity ani ich neposkytne tretím stranám. Autobusová
spoločnosť však súhlasí s dohodou, že údaje o
zákazníkoch sa môžu vyhodnocovať na štatistické účely.
Údaje uložené počas plnenia zmluvy zostanú uložené tak
dlho, ako to vyžaduje zákon.

5.5
Odosielanie pošty

Spoločnosť EBA busfinder GmbH postúpi zákazníkovi
autobusového podniku poštu, ktorá vznikla pri rezervácii.

5.5.1
Odosielanie pošty pomocou systémových integrácií

Autobusový podnik má možnosť poskytnúť spoločnosti
busfinder GmbH prístup k poštovému serveru (poštovej
adrese) autobusového podniku. V tomto prípade môže
technické zariadenie spoločnosti EBA busfinder GmbH
zasielať zákazníkovi e-maily prostredníctvom poskytnutého
poštového servera.

5.6
Hodnotenia zákazníkov/všeobecné usmernenia

Po poskytnutí služieb autobusovým podnikom požiada
spoločnosť EBA busfinder GmbH zákazníka o Spoločnosť
EBA busfinder GmbH žiada zákazníka, aby zhodnotil
služby autobusového podniku z rôznych hľadísk a udelil
body za určité služby počas plnenia objednávky. Na
webovej stránke budú len "skutočné" hodnotenia.
Hodnotenie zákazníka je možné odoslať len
prostredníctvom odkazu zaslaného zo stránky
www.busfinder.com zákazníkovi a len pre príslušnú
rezerváciu. Spoločnosť EBA busfinder GmbH nevedie
žiadne rokovania ani korešpondenciu s autobusovou
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spoločnosťou v súvislosti s hodnoteniami zákazníkov
zobrazenými na webových stránkach. Okrem toho
spoločnosť EBA busfinder GmbH nenesie zodpovednosť
za obsah a dôsledky zverejnenia recenzií zákazníkov.

5.7
Preskúmanie a zverejnenie recenzií zákazníkov

Spoločnosť EBA busfinder GmbH sa zaväzuje starostlivo
kontrolovať recenzie hostí. Uvoľnenie sa uskutoční až po
preskúmaní správcami spoločnosti EBA busfinder GmbH.
Okrem toho si spoločnosť EBA busfinder GmbH vyhradzuje
právo zmeniť, odmietnuť alebo odstrániť nevhodné
hodnotenia alebo hodnotenia obsahujúce osobné mená
alebo v prípade potreby kontaktovať hodnotenú
autobusovú spoločnosť pred uverejnením. Autobusový
podnik berie na vedomie, že spoločnosť EBA busfinder
GmbH je len distribútorom, a nie autorom týchto
pripomienok. Spoločnosť EBA busfinder GmbH nie je
povinná kontrolovať správnosť hodnotení/komentárov!

6
Poradie

6.1.
Objednávka

Poradie, v ktorom sa ponuky zobrazujú na stránke
www.busfinder.com, vytvára systém www.busfinder.com.
Poradie na stránke www.busfinder.com nepredstavuje
odporúčanie a nemalo by sa zaň považovať.

6.1.2
Tvrdenia týkajúce sa poradia

Autobusový podnik si nemôže voči spoločnosti EBA
busfinder GmbH uplatňovať žiadne nároky týkajúce sa
poradia.
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7
Záruky a zodpovednosť

7.1
Duševné vlastníctvo a požiadavky obchodného práva

Autobusový podnik ubezpečuje spoločnosť EBA busfinder
GmbH, že má všetky povolenia, licencie, koncesie a iné
úradné povolenia potrebné na vykonávanie ponúkaných
služieb. Autobusový podnik ďalej ubezpečuje spoločnosť
EBA busfinder GmbH, že má všetky potrebné práva a
právomoci na poskytovanie údajov potrebných na plnenie
zmluvy.

7.2
Záruka/zodpovednosť

busfinder GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť voči
autobusovej spoločnosti v súvislosti s dočasným alebo
úplným výpadkom, prerušením, poruchou alebo
nedostupnosťou webovej stránky, administratívnej oblasti,
predajných platforiem, riešení rozhrania alebo jednotlivých
doplnkových funkcií.

8
Odškodnenie a zodpovednosť

Autobusový podnik zodpovedá spoločnosti EBA busfinder
GmbH za všetky záväzky, náklady, výdavky, škody, straty,
záväzky, pohľadávky akéhokoľvek druhu, právne nároky,
pokuty a súdne konania, ktoré zaplatil alebo ktoré vznikli
spoločnosti EBA busfinder GmbH, v plnom rozsahu a
odškodní spoločnosť EBA busfinder GmbH za: (a) všetky
nároky zákazníkov na náhradu škody týkajúce sa
nesprávnych, chybných alebo zavádzajúcich informácií
poskytnutých autobusovým podnikom na webových
stránkach; b) všetky nároky zákazníkov na náhradu škody
týkajúce sa služby poskytnutej autobusovým podnikom,
nadmerného počtu rezervácií alebo (čiastočne) zrušených
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alebo nesprávnych rezervácií; c) všetky ostatné nároky na
náhradu škody zo strany zákazníkov, ktoré má úplne alebo
čiastočne znášať autobusový podnik; a d) všetky nároky
voči spoločnosti EBA busfinder GmbH v súvislosti alebo v
dôsledku toho, že autobusový podnik nezaplatil alebo
neodviedol príslušné dane vyberané alebo založené na
tejto službe alebo iné poplatky v súlade s príslušnou
jurisdikciou.

9
Doba používania a pozastavenie práva na používanie

9.1
Právo na používanie sa pre registrujúci autobusový podnik
začína dňom registrácie a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Právo na používanie si navyše vyžaduje zaplatenie
registračných a školiacich poplatkov. Obe zmluvné strany
majú právo písomne vypovedať zmluvu o používaní s 30-
dňovou výpovednou lehotou. Avšak služby, ktoré už boli
objednané po uplynutí tohto obdobia, sú z toho vylúčené a
musí ich vykonať autobusová spoločnosť. Provízie za tieto
rezervácie platí autobusový podnik spoločnosti EBA
busfinder GmbH.

9.2
Spoločnosť EBA busfinder GmbH môže zrušiť alebo
pozastaviť právo na používanie s okamžitou platnosťou
alebo bez predchádzajúceho písomného upozornenia, ak
dôjde k závažnému porušeniu podmienok používania zo
strany registrujúceho autobusového podniku. K
pozastaveniu práva na používanie môže dôjsť napríklad
vtedy, ak autobusový podnik mešká s platbou provízie
spoločnosti EBA busfinder GmbH. Pozastavenie práva na
používanie nemá vplyv na ostatné podmienky používania.
Už objednané služby nad rámec práva na používanie sú
však z tohto vylúčené a musí ich vykonať autobusový
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podnik. Provízie za tieto rezervácie platí autobusový podnik
spoločnosti EBA busfinder GmbH. Údaje uložené v čase
rezervácie zostávajú uložené tak dlho, ako to vyžaduje
zákon.

9.3
Po skončení práva na používanie/trvania používania sa
spolupráca s registrujúcim autobusovým podnikom
považuje za úplne ukončenú. Oddiely 3, 4, 7, 8, 10, 13 a
14 sa uplatňujú po skončení doby používania.

10
Údaje a dokumenty

Systémy a dokumenty spoločnosti EBA busfinder GmbH
(vrátane administratívnej oblasti, prehľadu online rezervácií
a/alebo e-mailov) sa považujú za presvedčivý dôkaz o
prijatí rezervácie zákazníka autobusovým podnikom a o
výške provízie, ktorú má autobusový podnik zaplatiť
spoločnosti EBA busfinder GmbH v súlade s podmienkami
používania (sadzobník).

11
Marketing

Spoločnosť EBA busfinder GmbH iniciuje marketingové
opatrenia podľa vlastného uváženia a na vlastné náklady.

12
Označenie vozidiel

Autobusový podnik môže na všetky vozidlá zaregistrované
v administratívnej oblasti nalepiť nálepku s maximálnou
veľkosťou 25 x 25 cm, ktorú poskytne spoločnosť EBA
busfinder GmbH, tak, aby bola jasne viditeľná na predných
vchodových dverách alebo vedľa nich. Nálepky vydáva
spoločnosť EBA busfinder GmbH na základe žiadosti a
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dostupnosti a identifikujú autobusovú spoločnosť ako
autorizovaného člena www.busfinder.com. Súčasťou
nálepky môže byť priemerná klasifikácia vozového parku
alebo priemerné hodnotenia zákazníkov.

13
Dôvernosť/Ochrana údajov/Spracovanie údajov

13.1
Zverejnenie

Prijatím podmienok používania sa súhlasí s tým, že všetky
dôverné informácie, ktoré sa vymieňajú pri používaní
stránky www.busfinder.com, zostávajú výhradným
vlastníctvom spoločnosti, ktorá ich poskytla, a že
prijímajúca spoločnosť bude dôverné informácie používať
výlučne na účely stránky www.busfinder.com a nebude ich
kopírovať, zverejňovať ani poskytovať tretím stranám. (s
výnimkou používania stránky www.busfinder.com)

13.2
Neoprávnené používanie

Obe spoločnosti sa tiež zaväzujú zabezpečiť a chrániť
údaje zákazníkov pred neoprávneným použitím alebo
zverejnením a neposkytovať ich tretím stranám.

13.3
Spracovanie údajov

Prijatím podmienok používania autobusový dopravca
výslovne súhlasí so spracovaním údajov pri používaní
www.busfinder.com vlastníkom systému, spoločnosťou
EBA Bus Alliance GmbH so sídlom A-1030 Viedeň,
Mohsgasse 11. Vlastník systému sa tiež zaväzuje
zabezpečiť údaje o zákazníkoch a chrániť ich pred
neoprávneným použitím alebo zverejnením a neposkytovať
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ich tretím stranám. Pri spracovaní osobných údajov a
ochrane údajov sa musia dodržiavať všetky právne
požiadavky a usmernenia.

14
Iné

14.1
Administratívne výdavky

Všetky administratívne výdavky (nasadenie personálu,
materiálu atď.), ktoré vzniknú v súvislosti s využívaním
stránky www.busfinder.com, znášajú zmluvné strany samy
za jednotlivé časti služieb, na ktoré majú nárok.

14.2
Postúpenie práv a povinností

Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť, previesť alebo
zaťažiť práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z práva
používať www.busfinder.com bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

14.3
Reklama na www.busfinder.com

Registrujúci autobusový podnik má zakázané propagovať
produkty spoločnosti EBA busfinder GmbH. Akékoľvek
použitie produktov, ochrannej známky, slovnej/figuratívnej
značky a/alebo domény(-y) si vyžaduje výslovný a písomný
súhlas spoločnosti EBA busfinder GmbH.

14.4
Oznámenia

Všetky oznámenia a komunikácie týkajúce sa týchto
podmienok používania musia byť v nemeckom jazyku a v
písomnej forme a musia byť zaslané poštou alebo

Podmienky používania, Verzia 1.5, Strana 14/19



kuriérskou službou spoločnosti EBA busfinder GmbH alebo
registrujúcej spoločnosti.

14.5
Právo/príslušný súd

Miestom príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z
používania www.busfinder.com je príslušný súd v sídle
spoločnosti EBA busfinder GmbH.

15
Záverečné ustanovenia

15.1
Právni nástupcovia

Podmienky používania automaticky prechádzajú na
právnych nástupcov oboch zmluvných strán a zmluvné
strany sa zaväzujú previesť práva a povinnosti vyplývajúce
z týchto Podmienok používania na právnych nástupcov.

15.2
Neúčinné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenie týchto podmienok používania je
alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, všetky
ostatné ustanovenia platné pre zmluvné strany zostávajú
nedotknuté. V takom prípade zmluvné strany nahradia
neplatné alebo nezáväzné ustanovenie platným a
záväzným ustanovením.

15.3.
Zmeny taríf/podmienok používania

V prípade zmien aktuálnych taríf zostávajú v platnosti
podmienky používania, ktoré príslušný autobusový podnik
prijal pri registrácii. Už zaregistrovaní autobusoví
dopravcovia musia písomne súhlasiť so zmenami v
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príslušnom tarifnom systéme len vtedy, ak sa zmeny týkajú
nákladov závislých od používania alebo rezervačných
poplatkov a ak majú zmeny priamy vplyv na aktuálne
náklady a/alebo poplatky príslušného autobusového
dopravcu pri prevádzkovom využívaní www.busfinder.com.

15.4.
Predchádzajúce dohody

Registráciou na stránke www.busfinder.com a prijatím
podmienok používania strácajú všetky predtým uzavreté
zmluvy akéhokoľvek druhu alebo formy svoju právnu
platnosť.
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Príloha A
Tarify

1.
Jednorazové poplatky

Základný balík € 1.515,00

o Registrácia
o Integrácia lokality
o Platobné rozhranie
o 2 online školenia (a' 2 hodiny)

Rozhranie 450,00*/€ 780,00**

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

*na softvérového partnera sa vzťahujú ďalšie poplatky - informujte sa u svojho
poskytovateľa.

Dodatočné školenie (za hodinu) € 75,00
Dodatočná bočná integrácia € 395,00
Platobné rozhranie (modernizácia) € 345,00

2.
Rezervačné provízie

Rezervácie cez busfinder.com 7%**
vrátane rezervácií prostredníctvom integrácie predaja
** percento z celkovej sumy rezervácie plus

zákonná daň z pridanej hodnoty

Rezervácie prostredníctvom 
integrácie stránok                                                  bezplatne
Integrácia stránok na webových stránkach 
autobusových spoločností
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3.
Systémové poplatky

v používaní bočnej integrácie

Poplatok za žiadosť € 0,39
na zákazníka/za 24 hodín

Poplatok za žiadosť vrátane
štatistického nástroja € 0,69
na zákazníka/za 24 hodín (v závislosti od použitia)

Štatistický nástroj paušálny poplatok, mesačne      € 12,00 
(paušálny poplatok) dodatočne za klienta/za 24 hodín.                            € 0,39

4.
Systémové poplatky a poplatky za údržbu

Platobné rozhranie, mesačné   € 12,00*
* len pri aktivácii online platby

Administrátorské rozhranie, mesačne € 12,00**
Rozhranie s nástrojmi na plánovanie a správu objednávok.
** poskytovateľovi softvéru môžu vzniknúť dodatočné náklady

5.
Zahraničné meny

Náklady, provízie a poplatky sa vždy účtujú v € (eurách).
Všetky sumy uvedené v cudzích menách predstavujú len
približné hodnoty na základe aktuálneho výmenného kurzu
"Európskej centrálnej banky".

6.
Úpravy taríf

Spoločnosť EBA busfinder GmbH si vyhradzuje právo
upraviť tarify, provízie a poplatky.
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Úpravy taríf sú však možné len s výpovednou lehotou 6
mesiacov a vyžadujú si informáciu o úprave taríf od
jednotlivých autobusových spoločností pripojených na
portál busfinder.com.

7.
Špeciálne podmienky/zľavy

Odchýlky od taríf alebo osobitné podmienky, ktoré sa
udeľujú a/alebo vyžadujú písomnú dohodu. Osobitné
podmienky a zľavy sa poskytujú aj vtedy, ak registrujúca sa
autobusová spoločnosť zadá platný kód kupónu, ktorý
oznámi spoločnosť EBA busfinder GmbH počas procesu
registrácie.

8.
Fakturácia / Termíny

Jednorazové poplatky budú fakturované po
registrácii/objednávke. Mesačné poplatky za systém a
údržbu sú generované systémom a automaticky
fakturované mesačne spätne (mesačná faktúra). Provízie
za rezervácie sú generované systémom a automaticky
účtované v mesiaci po poskytnutí služby (mesačná
faktúra). Za online rezervácie, ktoré klient zruší, sa
neúčtuje žiadna provízia. Všetky faktúry sú splatné pri
vystavení/odoslaní faktúry.
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