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Upozornenie pre používateľov dokumentu: 
Tento dokument je riadený elektronickým spôsobom. Aktuálne vydanie dokumentu je umiestnené na dokumentačnom serveri spoločnosti. 
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Objednávkový formulár – preprava vozidla autovlakom 

Meno:
Priezvisko:
Ulica:

č:

Mesto:
PSČ:
Telefónne číslo:**
Fax, E-mail:
Cesta TAM
Cesta SPÄŤ
Dátum odchodu TAM:
Dátum odchodu SPÄŤ:
Vlak:
Vlak:
Z:
Z:
Do:
Do:
Počet osôb celkom:




     Počet detí do 10 r.





Počet detí do 6 r. 




Počet detí do 15 r.




Značka vozidla:
Druh vozidla:
Typ karosérie (napr. sedan, kombi, kabriolet):
EVČ:
Rozmery vozidla v cm (vrátane nákladu)
Dĺžka auta:
Výška auta:
Šírka strechy:
Šírka auta:
Strešný nosič*  
áno:
nie:
Poznámky:
Motocykel s postranným vozíkom *


Motocykel bez postranného vozíka*


Upozornenie: 
Cestujúci podpisom tejto objednávky potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Pri zistení, že uvedené údaje boli nesprávne, respektíve nepravdivé, hlavne údaje o rozmeroch vozidla, vozidlo bude z prepravy vylúčené. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) pri požiadavke o návratok postupuje v zmysle podmienok platných vo vnútroštátnej a v medzinárodnej osobnej doprave.
ZSSK cestujúcim neodporúča ponechať vo vozidle cenné predmety, finančnú hotovosť, ceniny a pod. Predmety a veci, ktoré si cestujúci zoberie so sebou, môžu počas prepravy zostať vo vozidle za splnenia vnútroštátnych podmienok a podmienok Jednotných právnych predpisov pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a batožín (CIV), pokiaľ nejde o predmety, ktoré sú vylúčené z prepravy batožín a ktoré odporujú colným alebo iným úradným predpisom. Preprava nebezpečného tovaru vo vozidlách alebo na nich musí byť v súlade s podmienkami platnými vo vnútroštátnej osobnej doprave a s  Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID). Motocykel si cestujúci na autovozni upevňuje sám, a to prostredníctvom vlastných upevňovacích prostriedkov (popruhy). 
Za škodu na predmetoch ponechaných vo vozidle alebo na predmetoch nachádzajúcich sa v schránkach, ktoré sú pevne upevnené na vozidle, zodpovedá dopravca len vtedy, ak ju sám zavinil.
V nočnom vlaku má každý cestujúci (vodič aj spolucestujúci) až do vypredania kapacity prideleného lôžkového vozňa k autovozňu nárok na zakúpenie 1 lôžka (nie celého kupé). V dennom vlaku má každý cestujúci (vodič aj spolucestujúci) nárok na zakúpenie 1 miesta na sedenie v pridelenom vozni k autovozňu v 2. vozňovej triede a cestujúci s paušálnou cenou k autovozňu bez doplatku aj v 1. vozňovej triede.“
Ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať v plánovanom termíne (napr. nepojazdné vozidlo, ..) a cestujúci sa rozhodne aj napriek tomu cestovať, je povinný všetky prepravné doklady spojené s prepravou vozidla vrátiť.
Cestujúci berie na vedomie, že po naložení vozidla  na autovozeň  je vstup  osôb s ohľadom na bezpečnosť pri pohybe pod trolejom  s vysokým napätím zakázaný.                                              
                                                                        Podpis cestujúceho:

  * označte krížikom   
** v prípade neuvedenia telefonického kontaktu Vás nemôže Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. informovať o mimoriadnostiach pri preprave, respektíve o technických problémoch spojených s prepravou

V ................................ dňa .....................                             .............................................
                                                                                                  Podpis zamestnanca a pečiatka pokladnice
ZSSK 07351/33589                                                       07/2014                                          

