Ticket Nr.: 4450822
Security code: 832145
Pas s enger:

Olena Kaminska

(tel. +380-966940089)

Kiev – Warszawa 01 (Zachodnia) – (trans it: UA – PL – UA)
Departure date: 19.03.2015 Departure time: 17:00

Outward journey details:
Line

From / To

Status

8514-1

Kiev
Warszawa 01 (Zachodnia)

DEP
ARR

Date
19.03.2015
20.03.2015

Time
17:00
06:10 *

Seat
38 **

Fare
UAH 753.00

Return journey details:
Line

From / To

Status

8512-6

Warszawa 01 (Zachodnia)
Kiev

DEP
ARR

Date
24.03.2015
24.03.2015

Time
08:30
23:30 *

Seat
26 **

Fare
UAH 678.00

* Arrival time shown for reference purpose only
** In certain situations the Carrier has the right to change the seat without previous warning.

Fare: UAH 1 431.00
Tariff type: .Standard
Sale date: 20.02.2015
Payer: Ivan Postoian
Agent: i-net_Privat bank-UA
Bus stop addresses:
1. Kiev: Centralnij avtovokzal, plos chadj "Mos kovs kaya" 3 (Central Bus Station, s quare "Mos covs kaya")
(GPS: 50.40629, 30.52003)
2 . Warszawa 01 (Zachodnia): Dw. PKS Z achodnia, Al. Jerozolims kie 144 (platform: 10,11) (GPS:
52.21792, 20.96326)
Coach phone numbers:

Carrier:
Kiev – Warszawa 01 (Zachodnia): Ukrlines
Warszawa 01 (Zachodnia) – Kiev: Elbrus -Trans

SMS Services (robot)
To cancel journey s end SMS: R 4450822 832145 to +371 28448844.
Service is available at least 1.5 hours before journey. Journey is cancelled if SMS conﬁrmation is
received
To make more precis e time of bus arrival in the s topping point s end SMS: W 4450822 832145 to
+371 28448844
Additional info from carrier Ukrlines
Compuls ory ins urance agains t trans port’s accidents , Ins urance company Ingo-Ukraine, Ukraine, 01054,
Kiyv, Vorovs kogo.s t.33 (044) 4902744, Sum ins ured 102000 UAH
Additional info from carrier Elbrus-Trans
Obovjazkove s trahuvannya vid nes hchas nih vipadkiv na trans porti, ACK Ingo-Ukraine, Ukraine, 01054,
Kiyv, Vul. Vorovs kogo. 33 (044) 4902744, Strah.s uma 102 000 UAH
The Carriage Rules of pas s engers and luggage are available
- on web s ite www.ecolines.ua for carrier Ukrlines,
- on web s ite www.ecolines.ua for carrier Elbrus-Trans,
as als o in agencies which s ell tickets for ECOLINES coaches and on board of coach (as k for them
s tewardes s or driver)
If pas s enger has got the ticket it means that he/s he is acquainted with The Carriage Rules of
pas s engers and luggage applied to carrier Ukrlines, Elbrus-Trans

розрахунок вартосі /
fare calculation
Складова
component

вал.
curp.

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

вартість прізвище пасажира / name of passenger
fure

контрольній купон / audit couponКАПП
Форма Тип MM-1

без права передачі іншій особі / not transferable

Olena Kaminska (tel. +380-966940089)
превізник / carrier*

штамп агенства / agent stamp

i-net_Privat bank-UA

страхова компанія /
insurance company

1) Ukrlines
2) Elbrus-Trans

4450822

дата продажу / issue date
вид страхування: обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків. Страхова сума 102 000 грн.
type of insurance: obligatory personal accidents insurance on transport. Insurance amount 102 000 UAH.
маршрут
route

20.02.2015

код
code

рейс
trip

дата
date

час
time

місце
place

тариф
fare

від / from
Kiev - Warszawa 01 (Zachodnia)

8514

1

19.03.2015

17:00

38

753.00

до / to
Warszawa 01 (Zachodnia) - Kiev

8512

6

24.03.2015

08:30

26

678.00

багаж / baggage

службова інформація / overhead information .Standard
форма розрахунку / вал / curp UAH
стр. збір / insurance
form of payment
3,00 грн
додаткова інформація / additional info
* перевізник ТОВ "Українські лінії" (УЛ), 03056, пр. Перемоги, 62-Б
** страхова компанія АСК "Інго-Україна", Україна, 01054, мю Київ, вул. Воровського, 33

розрахунок вартосі /
fare calculation
Складова
component

вал.
curp.

вартість
fure

пдв / tax

збір / charge

прибуття / arrival
купон
cpn

○

контрольний номер / check
number

перевізник
carrier

(місце для штрих коду)

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

Olena Kaminska (tel. +380-966940089)

○

4450822
штамп агенства / agent stamp

i-net_Privat bank-UA

страхова компанія /
insurance company

1) Ukrlines
2) Elbrus-Trans

кр
ck

контрольній купон / audit couponКАПП
Форма Тип MM-1

без права передачі іншій особі / not transferable

превізник / carrier*

форма і серійний номер
form and serial number

дата продажу / issue date
вид страхування: обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків. Страхова сума 102 000 грн.
type of insurance: obligatory personal accidents insurance on transport. Insurance amount 102 000 UAH.
маршрут
route
від / from
Kiev - Warszawa 01 (Zachodnia)

до / to
Warszawa 01 (Zachodnia) - Kiev

20.02.2015

код
code
8514

рейс
trip
1

дата
date
19.03.2015

час
time
17:00

місце
place
38

тариф
fare
753.00

8512

6

24.03.2015

08:30

26

678.00

багаж / baggage

службова інформація / overhead information .Standard
форма розрахунку / вал / curp UAH
стр. збір / insurance
form of payment
3,00 грн
додаткова інформація / additional info
* перевізник ТОВ "Українські лінії" (УЛ), 03056, пр. Перемоги, 62-Б
** страхова компанія АСК "Інго-Україна", Україна, 01054, мю Київ, вул. Воровського, 33

пдв / tax

збір / charge

прибуття / arrival
купон
cpn

○

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

перевізник
carrier

(місце для штрих коду)

кр
ck

○

