
Poplatky za přepravu zavazadel na autobusových linkách RegioJet

DESTINACE

Příruční zavazadlo Cestovní zavazadlo

Vnitrostátní trasy
Česká republika

2 ks ZDARMA 2 ks ZDARMA
Slovenská republika

Německo 2 ks ZDARMA 2 ks ZDARMA

Mezinárodní trasy z/do České republiky do/z
Slovenská republika

1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 50 CZK/2 EUR/600 HUF/10PLN 100 CZK/4 EUR/1200 HUF/20 PLN
Maďarsko 
Polsko
Rakousko
Anglie

1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA

Belgie
Chorvatsko
Lucembursko
Maďarsko 
Itálie
Německo

1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 150 CZK/6 EUR/2000 HUF/8 CHF 200 CZK/8 EUR/2400 HUF/10 CHF
Holandsko
Švýcarsko
Francie

Mezinárodní trasy ze/do Slovenské republiky do/z
Rakousko 2 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 1 EUR 1 EUR

Cestující má právo na 
přepravu příručního 

zavazadla o rozměrech 
max. 15×25×35 cm

Zavazadla v zavazadlovém 
prostoru nepřesahující 
rozměry 30×60×80 cm a 

váhu 30 kg

Poplatek za nadměrné zavazadlo/
nadpočetné zavazadlo/přepravu 

kola/lyží/snowboardů

PŘI PLATBĚ PŘEDEM *)
(platba online, platba na 

prodejním místě)

Poplatek za nadměrné 
zavazadlo/nadpočetné 

zavazadlo/přepravu 
kola/lyží/snowboardů 

PŘI PLATBĚ PŘÍMO
U AUTOBUSU **)

20 CZK/1 EUR
(pouze kola)

20 CZK/1 EUR
(pouze kola)

ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity 

zavazadlového prostoru autobusu)

ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového 

prostoru autobusu)

250 CZK/8 EUR/2700 HUF/
6 GBP/70 HRK

300 CZK/10 EUR/3000 HUF/
7 GBP/80 HRK



Mezistátní přeprava

1 ks zdarma 1 ks ZDARMA

Německo–Francie
Německo–Holandsko
Německo–Švýcarsko
Rakousko–Itálie
Maďarsko–Rumunsko
Německo–Itálie
Německo–Rakousko
Rakousko–Polsko 1 ks ZDARMA 1 ks ZDARMA 50 CZK/2 EUR/600 HUF/10PLN 100 CZK/4 EUR/1200 HUF/20 PLN

Belgie–Lucembursko–
Anglie

ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity 

zavazadlového prostoru autobusu)

ZDARMA
(pouze v případě volné kapacity zavazadlového 

prostoru autobusu)

*) Využijte možnost v rezervačním systému pro mezinárodní linky a zajistěte si místo předem pro své nadpočetné či nadrozměrné zavazadlo, kolo, lyže, snowboard – a za výhodnější ceny! Stačí si v 
detailu vaší rezervace kliknout na banner Doplňkové služby, kde jednoduše provedete rezervaci a následně platbu předem. Rezervace a úhrada poplatku online je výhodnější až o 50 Kč/2 EUR. Možnost 
rezervace zavazadla předem je kapacitně omezena. Složený dětský kočárek pro dítě a invalidní vozíky pro cestující na invalidním vozíku jsou přepravovány zdarma. 

**) Má-li cestující více než 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru, budou další zavazadla přepravena jen v případě volné kapacity (max. počet zavazadel přepravovaných pro jednoho cestujícího je 5 ks, 
při větším počtu zavazadel dopravce garantuje přepravu zavazadel pouze na té části spoje, na které byla přijata). Pokud zavazadlo přesahuje rozměry 30×60×80 cm nebo váhu 30 kg, je účtován 1 
poplatek za překročení těchto rozměrů/váhy. V případě, že toto zavazadlo je i nadpočetné, hradí se poplatek 2× – za nadpočetnost a za překročení rozměrů/váhy. Za jedno zavazadlo lze účtovat max. 2 
poplatky. Složený dětský kočárek pro dítě a invalidní vozíky pro cestující na invalidním vozíku jsou přepravovány zdarma.

Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. 
Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. V autobuse nelze přepravovat zavazadla přesahující rozměry 150×150×150 cm a 
váhu 50 kg.


	Přeprava zavazadel - autobusy

