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Kivonat a különleges szállítási feltételekből

Ajánlat neve:
Igényjogosultság:

SparNight
egyéni utasok részére

Érvényességi terület:

A kedvezményes ajánlat az alábbi vonatokra adható ki
Budapest - München EN 462/463,
Budapest - Berlin, Budapest - Prága EN 476/477,
Budapest - Zürich EN 60466/60467,
Budapest - Warszawa, Katowice, Krakow
EN 476/406/403, 402/407/EN 477

Érvényességi időszak:
Érvénytartam:

folyamatos ajánlat
kizárólag a meghatározott napon, vonaton és útszakaszon
érvényes
minden helybiztosítási kategóriában érvényes

Kocsiosztály:
Elővétel:
Útmegszakítás:
Visszatérítés, csere:
Ajánlat vonathoz kötött:
Az ajánlathoz kötelező a helybiztosítás:
Hétvégi szabály:
Csak oda-vissza utazáshoz használható:
Gyermekkedvezmény:
Egyéb:
Hivatkozás:

maximum 3 hónap
minimum az utazás napja
nem megengedett
A menetjegy visszatérítése, cseréje nem megengedett.
igen
az ár tartalmazza a helybiztosítást
nem
nem
nincs
A kivonat a hatályos SCIC-NT Különleges Nemzetközi
Szállítási Feltételek - Az éjszakai vonatokban történő utazásra
című díjszabási rendelkezés és a díjszabási rendelkezés
módosításai alapján készült. Vita esetén a díjszabási
rendelkezés előírásai a mérvadóak. Minden egyéb nem
szabályozott pontban „A vasúti személyszállítás általános
szállítási feltételeinek (GCC-CIV/PRR)" és a „Különleges
nemzetközi szállítási feltételeinek (SCIC-NRT)" előírásai az
irányadók.

Extract of the Special Terms & Conditions

Offer:
Entitlement:
Offer valid for:

SparNight
For individual passengers only
Only for the following trains and routes
Budapest - München EN 462/463,
Budapest - Berlin, Budapest - Prága EN 476/477,
Budapest - Zürich EN 60466/60467,
Budapest - Warszawa, Katowice, Krakow
EN 476/406/403, 402/407/EN 477

Availability:
Ticket validity:

Permanent offer
Valid only on the date, train and route specified on the ticket

Class:

available: 1st and 2nd class, couchette, sleeping car.
Availability depends on the selected route and train.
Maximum 3 months before the date of travel
Minimum the day of travel
Not allowed
No refund or exchange
Yes
Seat reservation is included in the price
Not applicable
Not applicable, one-way offer
Not available

Booking period:
Interruption of the journey:
Refund, exchange:
Offer valid on certain trains only:
Seat reservation obligatory:
Weekend rule:
Only for a return journey:
Child reduction:
Other:
Reference:

This extract is based on the current version (together with all
modifications) of the Bi- and multilateral agreements on
international railway travel offers tariff regulation. In case of a
conflict the full text of the regulation will take precedence. All
other cases not regulated hereby governed by the provisions
of General Terms & Conditions of Carriage of Passengers by
Rail (GCC-CIV/PRR) and Special Terms & Conditions of
International Carriage (SCIC-NRT) .

Auszug aus den besonderen Beförderungsbedingungen

Angebot
Berechtigte

Geltungsbereich

Verfügbarkeit des Angebots
Gültigkeit
Wagenklasse
Vorverkauf
Fahrtunterbrechung
Umtausch und Erstattung
Zugbindung
Reservierungspflicht
Wochenendbindung
Angebot für Hin- und Rückfahrt
Kinderermäßigung
Sonstiges:
Quelle:

SparNight
Einzelreisende
Verfügbar für folgende Züge:
Budapest - München EN 462/463,
Budapest - Berlin, Budapest - Prága EN 476/477,
Budapest - Zürich EN 60466/60467,
Budapest - Warszawa, Katowice, Krakow
EN 476/406/403, 402/407/EN 477
dauernd
nur am bestimmten Tag, Zug und Strecke gültig
alle Komfortkategorien
frühestens 3 Monate vorher
spätestens am Reisetag
nicht gestattet
nicht gestattet
ja
Reservierung inbegriffen
keine
nein
keine
Auszug entstand aufgrund der gültigen Bestimmung SCIC-NT
Besondere Beförderungsbedingungen im Nachtreiseverkehr .
Im Streitfall sind die Maßnahmen dieser Bestimmung
maßgebend. In allen anderen nicht geregelten Fragen sind die
Bestimmungen der „Allgemeine Bedingungen des EisenbahnPersonenverkehrs (GCC-CIV/PRR)" und der „Besondere
internationale Beförderungsbedingungen (SCIC-NRT)"
maßgebend.

