REGULAMIN ŚWIADCZENIA NA RZECZ PASAŻERÓW ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
USŁUGI INFORMACJA PASAŻERSKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Pasażerów środków komunikacji usługi
Informacja Pasażerska za pośrednictwem serwisu internetowego www.kiedyprzyjedzie.pl
(„Serwis”) oraz SMS. W Regulaminie zawarto również postanowienia będące wypełnieniem
ustawowych obowiązków informacyjnych Usługodawcy.
1.2. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz świadczącym usługę Informacja Pasażerska w oparciu
o niniejszy Regulamin jest Jacek Michalski prowadzący działalnośd gospodarczą pod firmą
Jacek Michalski PUZONE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres: ul. B. Prusa 48/2, 50-318 Wrocław, adres elektroniczny:
jmichalski@kiedyprzyjedzie.pl, NIP 625-160-61-92, REGON 021340633.
1.3. Korzystanie z Serwisu i usługi Informacja Pasażerska oznacza akceptację warunków zawartych
w Regulaminie.
1.4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie pod adresem www.
kiedyprzyjedzie.pl/terms w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie
jego treści.

2. DEFINICJE
2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
2.1.1.Pasażer – każda osoba, która wyrazi chęd skorzystania z usługi Informacja Pasażerska
przez podjęcie kroków do jej uzyskania na warunkach przewidzianych niniejszym
Regulaminem;
2.1.2.Przewoźnik – podmiot uprawniony do wykonywania regularnego przewozu osób w
transporcie drogowym zgodnie z właściwymi przepisami;
2.1.3.Przystanek - wprowadzone do Serwisu miejsce przeznaczone zgodnie z właściwymi
przepisami do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej Trasie;
2.1.4.Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia na rzecz pasażerów środków
komunikacji usługi Informacja Pasażerska”, udostępniony w Serwisie pod adresem
www.kiedyprzyjedzie.pl/terms;
2.1.5.Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – „Regulamin świadczenia usług
drogą
elektroniczną”
udostępniony
w
Serwisie
pod
adresem
www.kiedyprzyjedzie.pl/terms;

2.1.6.Rozkład jazdy – wprowadzony do Serwisu rozkład jazdy Środka Komunikacji,
obejmujący między innymi informacje o oznaczeniu Trasy Środka Komunikacji,
Przystankach oraz godzinach odjazdu Środka Komunikacji, zgodnie z którym Przewoźnik
wykonuje regularne przewozy na określonej Trasie;
2.1.7.Serwis – serwis dostępny pod adresem www. kiedyprzyjedzie.pl;
2.1.8.Środek Komunikacji - środki transportu (autobusy, busy, tramwaje, pociągi etc.)
używane przez Przewoźnika do przewozu osób zgodnie z właściwymi przepisami,
kursujące na Trasach;
2.1.9.Trasa – wprowadzona do Serwisu trasa z przystankami, uwzględnionymi w rozkładzie
jazdy, po której kursuje Środek Komunikacyjny;
2.1.10. Usługa – usługa Informacja Pasażerska, świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem Serwisu i SMS, tj. drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem, szczegółowo opisana w punkcie 3 Regulaminu;
2.1.11. Usługobiorca – Przewoźnik, który zawarł Umowę o świadczenie usług z Usługodawcą
zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu zapewnienia
świadczenia Usługi na rzecz Pasażerów; Usługobiorcą może byd również organizator lub
operator publicznego transportu zbiorowego;
2.1.12. Usługodawca – Jacek Michalski, prowadzący działalnośd gospodarczą pod firmą Jacek
Michalski PUZONE, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, adres: ul. B. Prusa 48/2, 50-318 Wrocław, adres elektroniczny:
jmichalski@kiedyprzyjedzie.pl, NIP 625-160-61-92, REGON 021340633;
2.1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. OPIS USŁUGI INFORMACJA PASAŻERSKA
3.1. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udzieleniu informacji o prognozowanym
rzeczywistym czasie odjazdu Środków Komunikacji Usługobiorców ze wskazanego
Przystanku. Informacja Pasażerska jest dostępna jedynie w odniesieniu do Środków
Komunikacji, ich Tras i Przystanków, wprowadzonych do Serwisu. Ich pełna lista jest
dostępna na stronie internetowej Serwisu.
3.2. Informacja Pasażerska dotyczy najbliższych odjazdów Środków Komunikacji ze wskazanego
Przystanku. Jest ona udzielana w oparciu o aktualną – w chwili jej udzielenia - lokalizację
Środków Komunikacji. Ponieważ rzeczywisty czas odjazdu Środka Komunikacji jest zależny
od szeregu czynników (natężenie ruchu, korki, ilośd pasażerów, warunki pogodowe etc.),
Informacja Pasażerska ma charakter jedynie szacunkowy (orientacyjny). Usługodawca nie
gwarantuje, że Środek Komunikacji odjedzie ze wskazanego Przystanku w czasie wskazanym
w Informacji Pasażerskiej.

3.3. Informacja Pasażerska jest dostępna za pośrednictwem Serwisu oraz opcjonalnie (zależnie od
warunków umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą) SMS na warunkach określonych
odpowiednio w punktach 5, oraz 6 Regulaminu.
3.4. Usługodawca świadczy Usługę Informacja Pasażerska zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. PODSTAWA ŚWIADCZENIA USŁUGI INFORMACJA PASAŻERSKA
4.1. Usługodawca świadczy na rzecz Pasażerów Środków Komunikacji usługę Informacji
Pasażerskiej w oparciu o Umowę o świadczenie usług zawartą przez Usługodawcę z
Usługobiorcą oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
4.2. Na podstawie Umowy, o której mowa w punkcie 4.1 Regulaminu Pasażer jest upoważniony
do skorzystania z Informacji Pasażerskiej na warunkach przewidzianych w niniejszym
Regulaminie, nie jest jednak uprawniony żądad spełnienia świadczenia od Usługodawcy.
Przez skorzystanie z Informacji Pasażerskiej Pasażer nie staje się stroną Umowy.

5. INFORMACJA PASAŻERSKA DOSTĘPNA W SERWISIE
5.1. Aby uzyskad Informację Pasażerską za pośrednictwem Serwisu należy odwiedzid jego stronę
internetową, a następnie wybrad z listy lub wskazad na mapie Przystanek, którego
Informacja Pasażerska ma dotyczyd.
5.2. Po wprowadzeniu na stronie Serwisu danych, o których mowa w punkcie 5.1 Regulaminu,
Informacja Pasażerska zostanie zaprezentowana w postaci tabeli obejmującej czasy odjazdu
Środków Komunikacji ze wskazanego Przystanku.
5.3. Dostęp do Serwisu zapewniony jest całodobowo. Usługodawca zastrzega sobie prawo
prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem
Serwisu, które mogą utrudniad lub uniemożliwiad dostęp do Informacji Pasażerskiej.
Usługodawca opublikuje w Serwisie informację o przewidywanym terminie prowadzenia
tych prac oraz czasie ich trwania, minimum na 12 godzin przed ich rozpoczęciem. W
przypadku, gdy podjęcie powyższych prac będzie skutkiem awarii Serwisu lub jakiejkolwiek
jego części lub innej nagłej przyczyny, Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości
niezwłocznie poinformowad Pasażerów za pośrednictwem Serwisu o przewidywanym czasie
trwania utrudnieo lub braku dostępu do Informacji Pasażerskiej.

6. INFORMACJA PASAŻERSKA DOSTĘPNA PRZEZ SMS
6.1. Uruchomienie usługi Informacji Pasażerskiej poprzez SMS jest opcjonalne i zależy od
warunków umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
6.2. Otrzymanie Informacji Pasażerskiej w treści SMS-a wymaga wysłania SMS-a pod numer
+48664070971 o treści „<prefiks_klienta>.<nr_przystanku>”, gdzie: <prefiks_klienta> to

wybrany przez Usługobiorcę wyróżnik dla treści wiadomości SMS dotyczących przewozów
realizowanych przez Usługobiorcę, a <nr_przystanku> to numer Przystanku, którego dotyczy
zapytanie. Przykładowo, jeśli Informacja Pasażerska ma dotyczyd odjazdu Środków
Komunikacji z Przystanku o numerze 15, a wybrany przez Usługobiorcę wyróżnik treści SMS
to „ekspressbus” wówczas treśd SMS-a powinna brzmied: „ekspressbus.15”. Koszt wysłania
SMS-a zależy od aktualnej taryfy posiadanej przez Pasażera i nie podlega zwrotowi.
6.3. Po wysłaniu SMS-a zgodnie z punktem 6.1 Regulaminu Pasażer otrzyma SMS-a o treści
obejmującej informację o czasie odjazdu Środków Komunikacji z Przystanku, którego SMS
dotyczył.
6.4. Wykonanie Usługi następuje w chwili wysłania SMS-a z Informacją Pasażerską na numer
telefonu, z którego wysłany został SMS o treści opisanej w punkcie 6.1 Regulaminu.
Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizacji Informacji Pasażerskiej i wysłania
kolejnych SMS-ów w razie, gdyby szacunkowy czas odjazdu Środka Komunikacji ze
wskazanego Przystanku uległ zmianie już po udzieleniu Informacji Pasażerskiej.
6.5. W przypadku wysłania przez Pasażera SMS-a z błędnymi danymi, w szczególności gdy w SMSie błędnie wpisano oznaczenie Trasy Środka Komunikacji, kierunku jazdy lub nazwy
Przystanku, Pasażer otrzyma SMS-a z powiadomieniem o niemożności udzielenia Informacji
Pasażerskiej z uwagi na błąd we wprowadzonych danych.
6.6. W przypadku niemożności udzielenia informacji o prognozowanym rzeczywistym czasie
odjazdu Środków Komunikacji ze wskazanego Przystanku, w szczególności z powodu
niemożności lokalizacji na Trasie Środka Komunikacji, Pasażer otrzyma informację o czasie
odjazdu Środków Komunikacji ze wskazanego Przystanku zgodnego z rozkładem jazdy.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
7.1. Warunkiem udzielenia Informacji Pasażerskiej:
7.1.1.za pośrednictwem Serwisu jest posiadanie komputera lub telefonu komórkowego
pozwalającego na odwiedzanie witryn internetowych;
7.1.2.przez SMS jest dysponowanie przez Pasażera włączonym telefonem komórkowym z
dostępem do sieci krajowej lub zagranicznej GSM.

8. ODPOWIEDZIALNOŚD USŁUGODAWCY Z TYTUŁU UMOWY O UDZIELENIE INFORMACJI
PASAŻERSKIEJ
8.1. Z uwagi na szacunkowy (orientacyjny) charakter Informacji Pasażerskiej, Usługodawca nie
odpowiada za szkody poniesione przez Pasażera na skutek odjazdu Środka Komunikacji ze
wskazanego Przystanku w czasie innym niż podany w Informacji Pasażerskiej.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pasażera w związku
ze świadczeniem usługi Informacja Pasażerska na skutek:
8.2.1.nieudzielenia Informacji Pasażerskiej z powodu podania błędnych danych koniecznych
do udzielenia Informacji Pasażerskiej, w szczególności błędnego podania nazwy
Przystanku;
8.2.2.opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczenia SMS-a Pasażerowi z przyczyn zależnych
od Pasażera lub operatora sieci GSM, z której Pasażer korzysta, w szczególności, gdy
przyczyną niedostarczenia jest brak zasięgu lub wyłączony telefon Pasażera przed
upływem czasu ważności SMS-a lub blokada SMS-a przez sied GSM, z której korzysta
Pasażer;
8.2.3.przerwy w świadczeniu usługi Informacja Pasażerska wynikłej z przyczyn technicznych,
niezależnych od Usługodawcy.
8.3. Dla uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowieo punktu 9 nie wyłącza odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną Pasażerowi umyślnie.

9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
9.1. Pasażer ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem usługi Informacja
Pasażerska za pośrednictwem Serwisu lub SMS.
9.2. Reklamację należy złożyd pisemnie na adres Usługodawcy lub elektronicznie na adres
reklamacje@kiedyprzyjedzie.pl w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym usługa Informacja
Pasażerska miała zostad wykonana lub została nienależycie wykonana.
9.3. Reklamacja powinna zawierad dane Pasażera (imię, nazwisko, adres oraz adres mailowy) oraz
zwięzły opis przedmiotu reklamacji, tj. zastrzeżeo w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem usługi Informacja Pasażerska.
9.4. Usługodawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku,
gdy jej rozpatrzenie w tym terminie nie będzie możliwe, Usługodawca w tym terminie
powiadomi Pasażera za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynie opóźnienia oraz
przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

10. PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
10.1.
Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług, w oparciu o którą Usługa
Informacja Pasażerska jest świadczona, jest prawo polskie.

11. DANE OSOBOWE

11.1.
Korzystanie z Usługi Informacja Pasażerska następuje anonimowo za wyjątkiem
Usługi świadczonej przez SMS, która wymaga ujawnienia Usługodawcy numeru telefonu, na
który SMS z Informacją Pasażerską ma byd wysłany.
11.2.
Administratorem danych osobowych Pasażerów jest Jacek Michalski, zamieszkały pod
adresem ul. B. Prusa 48/2, 50-318 Wrocław (Usługodawca).
11.3.
Dane osobowe Pasażerów przetwarzane są w celu:
11.3.1. realizacji Umowy o świadczenie usług zawartej przez Usługodawcę z Usługobiorcą na
rzecz Pasażerów, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu,
11.3.2. ustalenia odpowiedzialności Pasażera w przypadku uzyskania przez Usługodawcę
wiadomości o korzystaniu przez Pasażera z Usługi Informacja Pasażerska niezgodnie z
Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
11.4.
Dane osobowe Pasażerów mogą byd udostępnione Usługobiorcy w celu weryfikacji
rozliczenia Umowy o świadczenie usług zawartej na ich rzecz, o której mowa w punkcie 4
Regulaminu.
11.5.
Pasażerowie mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
11.6.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

12. POSTANOWIENIA RÓŻNE
12.1.
Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług drogą
elektroniczną
dostępne
są
w
Serwisie
pod
adresem
www.<prefix_klienta>.kiedyprzyjedzie.pl/static/help/cookies.html
Do
systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Pasażer nie jest wprowadzane oprogramowanie
ani dane niebędące składnikiem treści Usługi.
12.2.
Zakazane jest dostarczanie przez Pasażera treści bezprawnych, w tym w szczególności
ich wprowadzanie do Serwisu lub umieszczanie w treści wysyłanych SMS-ów.

13. ZMIANY REGULAMINU
13.1.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego
Regulaminu.
13.2.
Zmiany do niniejszego Regulaminu wiążą od chwili zamieszczenia zmienionego
Regulaminu w Serwisie.

