Platný od 1. 2. 2021

Cenník cestovného pre linku Bratislava - Viedeň
Nákup lístka cez mobilnú aplikáciu,
cez web

Nákup lístka v pokladni na
autobusovej stanici *

Nákup lístka u vodiča

Z Bratislava

Z Bratislava

Z Bratislava

1

od 9,90 €

od 9,90 €

od 12,00 €

2

od 1,00 €

od 3,90 €

od 5,00 €

Linka 102806, 102958

Zastávka
Schwechat
Airport (VIE),
Wien, Wien
Centrum (HBF)

* Pri nákupe produktov Slovak Lines Expres, a.s. na predajných miestach dopravcu Slovak Lines je účtovaný manipulačný poplatok 1€ s
DPH na celý nákup. V prípade storna takého lístka je manipulačný poplatok nenavrátiteľný.
1 - základné cestovné (Dospelý od 16 rokov)
2 - zľavnené cestovné (Dieťa do dovŕšenia 16 rokov)

Travel Pass
Mesačný Bratislava - Viedeň

Nákup online na webe Slovak Lines
99,00 €

Mesačný Travel Pass má platnosť 30 dní a využiť ho môžete maximálne na 60 jednosmerných jázd na danej trase akýmkoľvek smerom.
Travel Pass je neprenosný a používať ho môže iba cestujúci, ktorý si ho zakúpil so svojim zákazníckym účtom. Meno a priezvisko v účte
musí byť totožné s dokladom totožnosti. Tento Travel Pass je platný pre všetky vekové skupiny.

Doplnkové služby

Cena

S+: Prémiové sedadlo.

2,00 €

Ochranné rúško

5,50 € s DPH

Pes: Musí byť umiestnený vo vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Max.váha je 10kg. Pes s náhubkom, na vôdzke,
bez prepravnej schránky sa neprepravuje.

3,00 €

Nadrozmerná batožina: Cestovná batožina nad rozmer 30cm x 60cm x 80cm a/alebo hmotnosť nad 25 (dvadsaťpäť)
kg.

3,00 €

Nadpočetná batožina: Každá ďalšia batožina nad povolený počet 1 ks príručnej batožiny a 2 ks cestovnej batožiny.

3,00 €

Slúchadlá

1,00 €

MHD Bratislava

1,00 €

MHD Viedeň dospelý

5,80 €

MHD Viedeň dieťa 6-16 rokov: Dieťa do dovŕšenia 6 rokov cestuje zdarma s dospelým sprievodom.

2,90 €

Doplnkové informácie
•

Dopravca odporúča dodržanie minimálnej časovej rezervy 2,5 hodiny medzi príchodom spoja dopravcu do cieľovej destinácie a
časom odletu lietadla.

•

Cena spiatočného lístka je súčet cien dvoch jednosmerných lístkov zakúpených v danom momente aktuálneho nákupného procesu.
Spiatočný lístok nie je možné zakúpiť u vodiča.

•

Použiť cestovný lístok na cestovanie neskorším spojom nie je možné.

•
•
•

Storno bez poplatku - viac ako 15 min. pred odchodom spoja z východzej zastávky
Storno nie je možné - menej ako 15 min. pred odchodom spoja z východzej zastávky
Stornovať lístok je možné na webovej stránke www.slovaklines.sk, v mobilnej aplikácii, alebo osobne na predajnom mieste.

