OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR – PREPRAVA VOZIDLA AUTOVLAKOM
Formulár sa vypisuje čitateľne nezmývateľným trvácnym perom.
Údaje nesmú byť prepisované, ani inak upravované.

Údaje o cestujúcom (vodič vozidla)
Meno:

Priezvisko:

Identifikačný doklad
Číslo:

Typ (OP/pas):
Kontaktné údaje (povinný je 1 z uvedených kontaktov):

Telefónne číslo:

E-mail:
Údaje o ceste

Cesta SPÄŤ

Cesta TAM
Dátum odchodu:

Dátum odchodu:

Vlak:

Vlak:

Stanica Z:

Stanica Z:

Stanica DO:

Stanica DO:

Počet prepravovaných osôb celkom:
(dieťa do 6 rokov, pre ktoré sa nepožaduje samostatné miesto, sa do počtu osôb celkom nezapočítava)

Údaje o vozidle
Značka (napr. KIA):
Automobil

Druh (napr. cee´d):



Trojkolka

Motocykel bez postranného vozíka





EČV:
Štvorkolka

Motocykel s postranným vozíkom




Rozmery vozidla v mm (vrátane strešného boxu, nosiča na bicykle)
Dĺžka:
Kovová strecha

Výška:
 áno

Šírka:

Šírka strechy:

nie

Podmienky prepravy vozidiel autovlakom
Všeobecné podmienky prepravy:
 prepravujú sa len motorové vozidlá (automobil, trojkolka, štvorkolka, motocykel, motocykel s postranným vozíkom) s platnými
dokladmi, ktoré sú spôsobilé jazdy a ich technický stav neohrozuje bezpečnosť železničnej dopravy (preprava nepojazdných
vozidiel je zakázaná),
 nie je povolená preprava: prívesných vozíkov za motocyklami, prívesných vozíkov za automobilmi, vozidiel zakrytých
plachtou, prenosnou fóliou alebo iným typom obalu, akýchkoľvek voľne ležiacich predmetov a nákladu v otvorených
vozidlách, ktoré nie sú súčasťou konštrukcie vozidla (fľaše, tašky, laná, sekerky, lopaty, kanistre, rebríky, náradie a pod.), vozidiel
s neoriginálnymi spojlermi (tuning) na zadnej časti vozidla alebo ktoré nie sú súčasťou kapotovania, vozidiel bez zaisteného
strešného boxu na batožinu upevňovacími popruhmi,
 každé vozidlo má platné evidenčné číslo zapísané v osvedčení o evidencii vozidla (nie je možná náhrada prevoznou značkou),
platnú poisťovaciu kartu a vozidlo je sprevádzané najmenej 1 dospelou osobou s vodičským preukazom,
 vo vozidle sa neodporúča ponechať 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),
 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,
 bicykel, ktorý sa prepravuje na vozidle musí byť umiestnený v držiaku na bicykle. Na bicykli nesmú byť umiestnené žiadne
predmety, ktoré nie sú pevnou súčasťou bicykla (fľaše, brašne, odnímateľné svetlá, tachometre a pod.),
 trojkolku, štvorkolku, motocykel (vrátane štítov proti vetru), strešný box na streche vozidla si cestujúci na autovozni upevňuje
sám, a to prostredníctvom vlastných upevňovacích prostriedkov (popruhov). Ak nie je zaistenie štítov na motocykli bezpečné,
musí motocyklista štít demontovať,

 každý cestujúci (vodič aj spolucestujúci) má až do vypredania kapacity prideleného lôžkového vozňa k autovozňu nárok
na zakúpenie 1 lôžka (nie celého kupé),
 ak sa preprava vozidla nemôže zrealizovať v plánovanom termíne (napr. nepojazdné vozidlo, ...) a cestujúci sa rozhodne aj
napriek tomu cestovať, je povinný všetky cestovné doklady vrátane rezervačných dokladov spojených s prepravou
autovlakom vrátiť.
Technické parametre vozidiel:
 vozidlá - s dĺžkou max. 5 300 mm, šírkou (max. vonkajší rozchod kolies) 2 000 mm, výškou 2 000 mm - pri šírke strechy vozidla
do 1 350 mm a výškou 1 900 mm - pri šírke strechy vozidla od 1 351 do 1 550 mm, hmotnosťou 1 500 kg - pri výške vozidla
1 600 mm a hmotnosťou 2 250 kg - pri výške vozidla od 1 601 mm do 2 000 mm,
 motocykle - s max. dĺžkou 3 800 mm a max. výškou (vrátane čelného plexiskla, resp. zrkadiel) 1 550 mm.
Povinnosti vodiča:
 pri nakládke je povinný sa včas dostaviť k odbaveniu do manipulačného priestoru podľa časových údajov uvedených,
na prepravnom doklade,
 nakládku a vykládku vozidla si vykonáva vodič sám podľa pokynov určených zamestnancov, pričom dbá na svoju osobnú
bezpečnosť. Spolujazdec nesmie byť vo vozidle pri nájazde na autovozeň,
 pri nakládke motocyklov, trojkoliek, štvorkoliek a ich jazde po nakladacej rampe a autovozni musí mať vodič nasadenú prilbu
na hlave kvôli nebezpečenstvu úrazu,
 po naložení vozidla musí demontovať antény, sklopiť zrkadlá, deaktivovať alarm a satelitné sledovanie kradnutých vozidiel,
 vozidlo zaistí proti pohybu ručnou brzdou a zaradením rýchlosti, u elektromobilov a u vozidiel s automatickou prevodovkou zaradí
polohu „P“,
 po naložení vozidla na autovozeň je vstup osôb s ohľadom na bezpečnosť pri pohybe pod trolejom s vysokým napätím
zakázaný.
V medzinárodnej preprave autovlakom zo Slovenska do Čiech a opačne sa neprepravujú:
 vozidlá, ktoré podľa technického preukazu nedosahujú konštrukčnú rýchlosť 120 km/h,
 otvorené automobily (kabriolet, off-road), ktoré nemajú sklopné predné sklo,
 automobily s odnímateľnou strechou alebo nadstavbou, ktorá nie je súčasťou kapotovania vozidla,
 motocykle s bočnými brašnami, batožinou pripevnenou na nosičoch pomocou upínacích gumových popruhov (je nutné ich odňať
a prepravovať ich vo vagóne pre cestujúcich).
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú spravovať podmienkami uvedenými v tejto objednávke a pokiaľ nie je v objednávke uvedené
inak, na túto prepravu autovlakom sa vzťahujú ustanovenia Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
ako i Osobitné prepravné podmienky platné v medzinárodnej preprave na autovlak (SCIC-NRT). Táto objednávka je
pre cestujúceho záväzná. Cestujúci svojim podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených údajov a súhlasí s vyššie
uvedenými podmienkami prepravy autovlakom a predpismi vzťahujúcimi sa na túto objednávku Cestujúci zároveň berie na vedomie,
že v prípade zistenia nepravdivých údajov uvedených v objednávke, či v prípade zistenia nesplnenia vyššie uvedených podmienok
prepravy autovlakom, vozidlo bude z prepravy vylúčené, bez nároku cestujúceho na vrátenie cestovného/prepravného, či iných
nákladov cestujúceho spojených s touto objednávkou.
Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie spracúvania
osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov
a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.
Informácia o ochrane osobných údajov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) určená zmluvným partnerom spoločnosti,
ich zamestnancom a zástupcom je dostupná na webovej adrese: https://www.slovakrail.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.html,
o čom zmluvný partner ZSSK je povinný informovať dotknuté osoby.

V ........................................... dňa .......................
Záznamy dopravcu:

Podpis cestujúceho: ................................................................
Prijatie objednávkového formulára

CeP:
Tarifný bod:
Dátum:
Meno, priezvisko,
Podpis pokladníka,
Pečiatka:

Uložiť formulár ako (EČV)

