Билет №: 6858770
Защитный код: 832206
Пассажир:

Yelyzaveta Sydorets

(tel. +48732601319)

Kyiv – Warszawa 01 (Zachodnia) (транзит: UA – PL)
Дата отправления: 01.04.2017 Время отправления: 20:30

Детали первой поездки:
Линия
1937

Из / В
Kyiv
Warszawa 01 (Zachodnia)

Статус
ОТПР
ПРИБ

Дата
01.04.2017
02.04.2017

Время
20:30
09:35 *

Место
17 **

Цена
UAH 814.00

* Время прибытия указано ориентировочно
** В случае необходимости перевозчик имеет право без предварительного предупреждения изменять указанное в
билете посадочное место.

Цена: UAH 814.00
Тарифный план: Возраст 13-18 лет, студенты (ISIC)
Внимание!!! У Вас должен быть документ, подтверждающий выбранный тарифный план!
Дата продажи: 28.03.2017
Плательщик: Yelyzaveta Sydorets
Агентство: i-net_Privat bank-UA

Адреса остановок автобуса:
1. Kyiv: Центральный автовокзал, площадь Московская 3 (платформа: 8) (GPS: 50.40629, 30.52003)
2. Warszawa 01 (Zachodnia): Автовокзал "Заходня" (Dw.PKS Zachodnia), ул. Al. Jerozlimskie 144 (GPS:
52.21792, 20.96326)

Номер телефона в автобусе:

Перевозчик:
Kyiv – Warszawa 01 (Zachodnia): Ukrlines

Услуги СМС (robot)
Отказ от поездки можно оформить, послав SMS: R 6858770 832206 на номер +371 28448844.
Услуга доступна не позже 1.5 часов до отправления. Поездка отменена, если Вы получили SMS
подтверждение.
Время прибытия автобуса на остановку можно уточнить, послав SMS: W 6858770 832206 на номер
+371 28448844

Информация о перевозчике Ukrlines
Compulsory insurance against transport’s accidents, Insurance company ПрАТ "ІНГО Україна"
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, т. +38 044 490 2747. Sum insured is 6000 min income of citizens.
Insurance payment is UAH 6.00
Правила перевозки пассажиров и багажа доступны:
- на сайте www.ecolines.ua для перевозчика Ukrlines,
а также в агентствах, продающих билеты на автобусы ECOLINES или в автобусах, у стюардессы или
водителя.
Наличие у пассажира данного билета означает, что он ознакомлен с правилами перевозки
пассажиров и багажа на автобусах Ukrlines

розрахунок вартосі /
fare calculation
Складова
component

вал.
curp.

вартість
fure

контрольній купон / audit coupon
КАПП
Форма Тип MM-1

ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ НА АВТОБУС / BUS TICKET
пасажирський квиток і багажна квитанція / passenger ticket and baggage check
прізвище пасажира / name of passenger

без права передачі іншій особі / not transferable

6858770

Yelyzaveta Sydorets (tel. +48732601319)
штамп агенства / agent stamp
превізник / carrier*

i-net_Privat bank-UA

страхова компанія /
insurance company**

1) Ukrlines

дата продажу / issue date

28.03.2017

вид страхування: Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на траспорті.
type of insurance: obligatory personal accidents insurance on transport.
маршрут
route

код
code
193701

від / from
Kyiv - Warszawa 01 (Zachodnia)

рейс
trip
1

дата
date
01.04.2017

час
time
20:30

місце
place
17

тариф
fare
814.00

багаж / baggage

до / to

службова інформація / overhead information Pers 13...18 yrs, students (ISIC)
форма розрахунку / вал / curp UAH
стр. збір / insurance
пдв / tax
form of payment
6,00 грн
додаткова інформація / additional info
* перевізник ТОВ "Українські лінії" (УЛ), 03056, пр. Перемоги, 62-Б
** Страховик ПрАТ "ІНГО Україна" м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, т. +38 044 490 2747
Страхова сумма 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; страховий платіж 6,00 грн.

розрахунок вартосі /
fare calculation
Складова
component

вал.
curp.

вартість
fure

збір / charge

прибуття / arrival
купон
cpn

○

(місце для штрих коду)

кр
ck

○

контрольній купон / audit coupon
КАПП
Форма Тип MM-1

ПРОЇЗНИЙ ДОКУМЕНТ НА АВТОБУС / BUS TICKET
пасажирський квиток і багажна квитанція / passenger ticket and baggage check
прізвище пасажира / name of passenger

контрольний номер / check
number
форма і серійний номер
form and serial number

перевізник
carrier

без права передачі іншій особі / not transferable

6858770

Yelyzaveta Sydorets (tel. +48732601319)
штамп агенства / agent stamp
превізник / carrier*

i-net_Privat bank-UA

страхова компанія /
insurance company**

1) Ukrlines

дата продажу / issue date

28.03.2017

вид страхування: Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на траспорті.
type of insurance: obligatory personal accidents insurance on transport.
маршрут
route
від / from
Kyiv - Warszawa 01 (Zachodnia)

код
code
193701

рейс
trip
1

дата
date
01.04.2017

час
time
20:30

місце
place
17

тариф
fare
814.00

багаж / baggage

до / to

службова інформація / overhead information Pers 13...18 yrs, students (ISIC)
форма розрахунку / вал / curp UAH
стр. збір / insurance
пдв / tax
form of payment
6,00 грн
додаткова інформація / additional info
* перевізник ТОВ "Українські лінії" (УЛ), 03056, пр. Перемоги, 62-Б
** Страховик ПрАТ "ІНГО Україна" м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33, т. +38 044 490 2747
Страхова сумма 6 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; страховий платіж 6,00 грн.

збір / charge

прибуття / arrival
купон
cpn

○

контрольний номер / check
number
перевізник
форма і серійний номер
carrier
form and serial number
(місце для штрих коду)

кр
ck

○

