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ZÁKAZ FAJČIŤ A UŽÍVAŤ ZAHRIEVANÝ TABAK (IQOS).  
ZÁKAZ PREDAJA A PODÁVANIA  ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV  OSOBÁM MLADŠÍM AKO 18 ROKOV.

• v usporiadaní pre jedného cestujúceho v kupé–„Single“
• v usporiadaní pre dvoch cestujúcich v kupé – „Double“
• v usporiadaní pre troch cestujúcich v kupé – „Triple“

2. Ležadlové vozne:

UBYTOVACÍ PORIADOK

1. Lôžkové vozne:

• v usporiadaní pre 4 cestujúcich v kupé 4/6
• v usporiadaní pre 6 cestujúcich v kupé 6/6
• v usporiadaní pre prepravu telesne postihnutých 2/6

LÔŽKA A LEŽADLÁ

Cestujúci má k jednému platnému cestovnému lístku nárok na 
zakúpenie iba jedného miesta (miestenky,

1. Ceny lôžkových/ležadlových lístkov sú uvedené v cenníku.

2.Dopravca predá miestenku, lôžkový/ležadlový lístok súčasne s 
cestovným lístkom alebo na základe predloženého platného 
cestovného lístka. Miestenka, lôžkový/ležadlový lístok platí len spolu s 
cestovným lístkom a len zo a do stanice,ktorá je na nich uvedená.

3. Ak cestujúci nežiada pre dieťa vo veku do 10 rokov samostatné 
lôžko/ležadlo, je možné jedno dieťa do 10 rokov prepraviť bez 
lôžkového/ležadlového lístka, a to na jednom spoločnom lôžku/ležadle 
s dospelým cestujúcim.

4. Každé dieťa vo veku od 10 rokov je povinné mať samostatné 
lôžko/ležadlo. Preprava chlapcov od 10 rokov je povolená v mužskom 
kupé, preprava dievčat od 10 rokov je povolená v ženskom kupé. 
Lôžkové vozne majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre 
ženy. Ležadlové vozne majú spoločné kupé pre mužov a ženy a 
osobitné kupé pre ženy.

 lôžkového/ležadlového lístka) platného v danom čase.

5. Ak jeden alebo viacerí cestujúci v lôžkovom/ležadlovom vozni 
požadujú kupé s niekoľkými lôžkami/ ležadlami len pre seba, sú povinní 
predložiť toľko cestovných a lôžkových/ ležadlových lístkov príslušnej 
ceny, koľko je miest v kupé. Za neobsadené miesta sú povinní okrem 
lôžkového/ležadlového lístka zaplatiť obyčajné celé cestovné podľa 
cenníka dopravcu.

Ďalšie dieťa do 10 rokov je povinné mať samostatné lôžko/ležadlo, 
pričom pre maximálne dve deti do 10 rokov je možná preprava na 
jednom spoločnom lôžku/ležadle.

15. Servisná spoločnosť nezodpovedá za odcudzenie vecí 

– navštevovať iných cestujúcich počas nočného pokoja a rušiť nočný 
pokoj,

14. Cestujúci môže so sebou do lôžkového/ležadlového vozňa vziať 
predmety, ktoré je dovolené prepravovať ako príručnú batožinu, ak na 
ich umiestnenie stačí priestor v kupé na ne určený. Cestujúci je povinný 
uložiť ich tak, aby tým neobmedzoval spolucestujúcich. Ukladať 
batožinu, bicykle, lyže a kočíky na chodbách je zakázané.

 lôžkový/ležadlový lístok, ak nemohol lôžkový/ ležadlový lístok využiť 
úplne alebo na časti cesty z príčin na strane dopravcu, alebo nebolo 
cestujúcemu pridelené náhradné miesto. Cestujúcemu dopravca okrem 
čiastky zaplatenej za lôžkový/ležadlový lístok vyplatí aj sankciu za 
nepridelenie miesta podľa cenníka dopravcu.

8. Ak cestujúci rôzneho pohlavia, starší ako 10 rokov, požadujú 
cestovať spolu v jednom ležadlovom ženskom kupé, sú povinní 
predložiť toľko cestovných a ležadlových lístkov, koľko je miest v kupé. 
Za neobsadené miesta sú povinní okrem ležadlového lístka zaplatiť 
obyčajné celé cestovné podľa cenníka dopravcu.

– zdržiavať sa v služobnom kupé stewarda vozňa,

9. Cestujúci, ktorý použije na vlastnú žiadosť lôžko/

prepravovaných v lôžkovom/ležadlovom vozni.

19. Steward je povinný cestujúceho zobudiť v čase, ktorý cestujúci určil. 
Ak si cestujúci tento čas neurčil, steward ho zobudí najneskôr 30 minút 
pred jeho cieľovou stanicou. Pri odchode mu vráti uschované cestovné 
doklady.

7. Ak dvaja cestujúci rôzneho pohlavia, starší ako 10 rokov, požadujú 
cestovať spolu v jednom lôžkovom kupé, sú povinní predložiť toľko 
cestovných a lôžkových lístkov príslušnej ceny, koľko je miest v kupé. 
Za neobsadené miesta sú povinní okrem lôžkového lístka zaplatiť 
obyčajné celé cestovné podľa cenníka dopravcu. V opačnom prípade je 
obsluhujúci personál lôžkového/ ležadlového vozňa (ďalej steward) 
oprávnený odmietnuť prepravu takýchto cestujúcich v spoločnom kupé, 
prípadne z kapacitných dôvodov odmietnuť ich prepravu úplne.

ležadlo nižšej ceny, nemá nárok na vrátenie rozdielu cien príslušných 
lôžkových/ležadlových lístkov.

cestujúci zaplatí iba jeden cestovný lístok a cenu za lôžko Single v 
zmysle platných cenníkov.

12. V lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci povinný pri nastúpení 
cesty odovzdať stewardovi na účely kontroly do úschovy všetky 
cestovné doklady a nechať ich uschované po celý čas cesty s výnimkou 
preukazov poslancov NR SR, sudcov Ústavného súdu SR, Verejného 
ochrancu práv SR a držiteľov preukazov ŠOD a ŠOTD.

16. Cestujúci nesmie poškodzovať a znečisťovať dopravné prostriedky 
dopravcu, vozeň a jeho príslušenstvo. V opačnom prípade je povinný 
zaplatiť sankciu uvedenú v cenníku a náhradu vo výške spôsobenej 
škody.

6. Pri použití lôžka Single (kupé s jedným lôžkom)

10. Cestujúci s lôžkovým/ležadlovým lístkom stráca na svoje miesto 
nárok, ak ho neobsadí do 15 minút po odchode vlaku zo stanice, z ktorej 
lôžkový/ležadlový lístok platí.

V čase nočného pokoja od 22:00 h do 6:00 h je zakázané
akýmkoľvek spôsobom narúšať nočný pokoj (napr. mobilné telefóny). 
Manipulovať so zariadením vozňa je oprávnený len obsluhujúci 
personál. Cestujúci svojím konaním nesmie obťažovať alebo 
ohrozovať ostatných spolucestujúcich ako aj službukonajúci personál.

13. V lôžkových / ležadlových vozňoch sa miesta na ležanie upravujú 
najneskôr od 22:00 h a na sedenie od 8:00 h. So súhlasom všetkých 
ostatných cestujúcich v tom istom kupé sa môže kupé upraviť aj v inom 
čase. Lôžka v lôžkovom vozni musia byť ustlané už pred nástupom 
cestujúcich a usporiadané v súlade s obsadzovacím diagramom vozňa, 
v ležadlových vozňoch si cestujúci ustiela ležadlo sám. Steward 
pripraví cestujúcemu na ležadlo deku, vankúš a balený set posteľnej 
bielizne pozostávajúci z dvoch prestieradiel a obliečky na vankúš. 
Cestujúci nechá použitú posteľnú bielizeň uloženú v kupé na ležadle. 
Cestovné doklady vráti steward cestujúcemu v ležadlovom vozni pri 
budení.

18. V lôžkových vozňoch je preprava zvierat zakázaná (okrem psa so 
špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S). V 
ležadlovom vozni, ak má cestujúci zaplatené osobitné kupé, môže 
prepravovať malé zvieratá v schránke a psov (maximálne dvoch). 
Zvieratá je zakázané umiestniť na ležadlo. Mimo kupé je cestujúci 
povinný držať psa na vôdzke a nasadiť mu ochranný košík.

22. Cestujúcim nie je povolené:

11. Lôžkový/ležadlový lístok možno zakúpiť, ak sú miesta voľné, aj u 
stewarda na základe predloženého platného cestovného lístka. Ak 
cestujúcemu nemôže byť pridelené miesto v lôžkovom/ležadlovom 
vozni, je cestujúci povinný vozeň opustiť najneskôr v najbližšej stanici, 
kde vlak pravidelne zastavuje.

17. Steward je povinný očakávať nástup v každej nácestnej stanici pred 
prideleným vozňom, podávať cestujúcim potrebné informácie a byť 
nápomocný im pri nástupe alebo výstupe do a z vlaku. Zvýšenú 
pozornosť venuje osobám zdravotne postihnutým a osobám so 
zníženou pohyblivosťou (s trvalým alebo dočasným poškodením 
orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva).

20. Cestujúci môže požadovať vrátenie sumy zaplatenej za

21. V prípade poskytnutia náhradného miesta v tom istom vlaku 
dopravca cestujúcemu sumu za lôžko/ležadlo nevyplatí, prípadne na 
požiadanie vyplatí rozdiel medzi cenou zakúpeného a poskytnutého 
miesta. Ak sa cestujúci z uvedeného dôvodu vzdá cesty, dopravca mu 
vráti aj zaplatené cestovné. Skutočnosti oprávňujúce na vrátenie 
zaplatených čiastok je cestujúci povinný dať si potvrdiť oprávnenému 
zamestnancovi dopravcu vo vlaku.

– zdržiavať sa v lôžkovom/ležadlovom vozni bez platných cestovných 
dokladov pre tento vozeň,

ležadlovom vozni je cestujúci povinný použiť sklopnú opierku za účelom 
zabezpečenia proti spadnutiu z lôžka/ležadla.

25. Cestujúcim v lôžkovom/ležadlovom vozni sa poskytujú
tieto služby:

– ubytovanie v lôžkovom alebo ležadlovom vozni,

– predaj studených a teplých nápojov a jednoduchého občerstvenia:

23. Pri preprave v lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci povinný 
použiť na zaujatie miesta stredného a horného lôžka/ležadla rebrík. 
Rebrík je v ležadlovom vozni ukotvený na vonkajšej strane kupé, v 
chodbe vozňa. V lôžkovom vozni je rebrík ukotvený na stene šatníka. Pri 
manipulácii s rebríkom je cestujúci povinný dbať na svoju bezpečnosť 
pevným uchytením rebríka na určenom mieste v kupé. Na rebrík smie 
vystupovať a zostupovať iba jedna osoba.

v ležadlových vozňoch predaj u stewarda v služobnom kupé,

– upravovať alebo svojvoľne manipulovať s lôžkami/ ležadlami v kupé.

– úprava kupé na ležanie alebo sedenie,

– všetky dostupné dopravné informácie.

v lôžkových vozňoch s donáškou do kupé,

24. Na stredných a vrchných miestach v lôžkovom/

26. Cestujúci ubytovaní v lôžkovom/ležadlovom vozni majú právo 
požadovať služby od stewarda vozňa počas celej cesty, teda i v čase 
nočného pokoja, okrem trvania odpočinkovej doby, ktorá je uvedená v 
informačnom systéme v lôžkovom alebo ležadlovom vozni.

27. Steward je povinný:

– byť nápomocný cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozňa,

31. Servisná spoločnosť nezodpovedá za úrazy a škody spôsobené 
nedodržaním ubytovacieho poriadku.

28. Steward je oprávnený:

– v spolupráci so sprevádzajúcim personálom dopravcu v

29. Cestujúci pred vystúpením z vozňa je povinný skontrolovať 
kompletnosť cestovných dokladov vrátených stewardom, svojich 
osobných vecí a pri vystupovaní z vozňa je povinný rešpektovať pokyny 
stewarda.

– pri vyradení vozňa, pri radení nižšej kategórie vozňa –
vypísať Potvrdenie dopravcu (ZSSK 073524175/33252) a odovzdať ho s 
ostatnými dokladmi cestujúcemu,

32. Cestujúci je povinný dodržiavať Ubytovací poriadok, ktorý vydáva 
servisná spoločnosť.

– poskytovať všetky dostupné dopravné informácie.

–oboznámiť cestujúcich o pridelenom lôžku/ležadle podľa cestovných 
dokladov,

 odôvodnených prípadoch vylúčiť cestujúceho z prepravy.

30. Fajčenie vo všetkých vozňoch osobnej prepravy vo všetkých vlakoch 
je zakázané!

b) jedál a nápojov,

Článok I – Úvodné ustanovenia

Článok II – Právo zákazníka na reklamáciu tovaru

Článok III - Prevzatie tovaru alebo služby zákazníkom

1. Zákazník má právo zakúpený tovar alebo službu, na ktorých sa 
vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby 
stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná 
dlhšia záručná doba.

2. Zákazník je povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, 
nie je poškodený.

a) ubytovacích a stravovacích služieb,

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva zákazníka zo
 zodpovednosti za vady:

c) doplnkového tovaru.

2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar alebo 
služba, sú v zhode so zmluvou, najmä, že sú bez vád. Zhodou so 
zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar alebo poskytnutá služba má 
akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim.

3. Predávaná vec alebo služba musí mať požadovanú, prípadne 
právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť 
a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým 
normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo 
dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má zákazník 
právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť 
predviedla.

4. Pri veciach a službách predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá 
predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí tovaru alebo začatí 
poskytovania služby skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť, 
alebo či nedošlo k zámene tovaru alebo poskytovanej služby.

3. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaných jedál a 
nápojov, alebo poskytovaných služieb, ktoré nie sú v zhode s 
objednávkou zákazníka.

Článok IV - Záručná doba

1. Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu a 
predávajúci garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od ich 
dodania zákazníkovi.

2. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť 
vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po 
kúpe; inak práva zaniknú.

3. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované 
v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti).

4. V prípade, že zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému 
poškodeniu obalu alebo začne užívať poskytovanú službu, ktorá zjavne 
nezodpovedá rozsahu a kvalite objednanej služby, predávajúci nemusí 
uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

4. Pri ostatnom spotrebnom tovare alebo službách sa uplatňuje v súlade 
s § 620 Občianskeho zákonníka všeobecná záručná doba v trvaní 24 
mesiacov.

4. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a 
predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení 
reklamácie uviesť, komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné 
posúdenie. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť 
predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas 
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

3. Pokiaľ cestujúci z dôvodov na strane obsluhujúceho personálu 
lôžkového, resp. ležadlového vozňa nemôže reklamáciu poskytnutej 
služby preukázať platnými cestovnými dokladmi, je potrebné doložiť aj 
vyjadrenie vlakvedúceho vlaku.

a) spísaním reklamácie a jej zaslaním poštou na adresu sídla 
predávajúceho: WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 
01 Košice, alebo elektronickou poštou na: gr@wgske.sk

5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z jeho práv zákazník 
uplatňuje (viď článok VII.), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia 
reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa 
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, 
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu 
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených 
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie 
však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k 
prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako 
je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa 
tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie 
predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní 
alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na 
vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má 
právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

1. Ak zákazník, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so 
spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa 
domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na 
predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na gr@wgske.sk.

1. V prípade reklamovania vady tovaru alebo služby zákazníkom, 
predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí 
zákazníka o jeho právach (viď článok VII.) a vystaví zákazníkovi 
potvrdenie o prijatí reklamácie.

Článok VI - Podmienky uplatnenia reklamácie

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi 
písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, 
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej 
vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie 
predávajúcim.

Článok VII - Nároky z uplatnenej reklamácie

1. Zistené vady zákazník uplatňuje u predávajúceho prostredníctvom 
obsluhujúceho personálu reštauračného, lôžkového, resp. ležadlového 
vozňa.

2. V prípade reklamácie ubytovacích služieb v lôžkovom alebo 
ležadlovom vozni, je zákazník povinný priložiť kópie cestovných 
dokladov (cestovného, lôžkového, resp. ležadlového lístka). Bez týchto 
dokladov nie je možné reklamáciu uplatniť. V prípade uplatnenia 
sťažnosti elektronickou poštou je nutné priložiť sken týchto cestovných 
dokladov.

5. Lehota na uplatnenie reklamácie v rámci záručnej doby začína plynúť 
okamihom prevzatia tovaru alebo ukončením poskytovania služby 
predávajúcim.

2. Reklamáciu, ktorú nie je možné uplatniť u obsluhujúceho personálu, 
môže zákazník uplatniť:

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec 
mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu 
veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú 
zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže 
pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád 
vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo 
na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od 
kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe 
odborného posúdenia. Predávajúci poskytne zákazníkovi kópiu 
odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v 
lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

Článok V - Miesto uplatnenia reklamácie

b) osobným uplatnením reklamácie v sídle predávajúceho: WAGON 
SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice.

4. Pri vybavení reklamácie zákazníka týkajúcej sa služieb v lôžkovom 
alebo ležadlovom vozni alebo s tým súvisiacich dodaných tovarov, 

predávajúci vezme do úvahy, či zákazník dodržal podmienky 
Ubytovacieho poriadku. Konanie zákazníka v rozpore Ubytovacím 
poriadkom môže mať za následok zamietnutie reklamácie zákazníka.

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola 
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez 
zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia 
vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, 
výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady 
vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy 
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to 
zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak kupujúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu 
neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má zákazník právo obrátiť sa 
s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho 
riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia 
sporov zákazník - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho 
riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa 
§ 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je 
„Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 
Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná 
v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný 
na stránke http://www.mhsr.sk). Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je 
oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských 
sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má zákazník - 
spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré 
mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo 
telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je 
príslušný na riešenie jeho sporu.

3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, 
zákazník, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, 
vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (Zmluvy o kúpe jedla) s predávajúcim, 
uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie 
sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou 
Komisiou. Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu 
RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je 
prístupná online na: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.c
hooseLangu

WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.
Bencúrova 13, 040 01 KOŠICE 

gr@wgske.sk

www.wgske.sk

Važení hostia, 
zamestnanci WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., 

Vám prajú príjemný pobyt.

Platí od 1.1.2021

UBYTOVACÍ PORIADOK 
VO VOZŇOCH ŠPECIÁLNEJ STAVBY

REKLAMAČNÝ PORIADOK
PRE KOĽAJOVÉ PREVÁDZKY

Platí od 1.1.2021

+ ležadlové 15ks
samolepka
rozmer: 42x59cm

UBYTOVACÍ PORIADOK

1. Lôžkové vozne:

• v usporiadaní pre jedného cestujúceho v kupé–„Single“
• v usporiadaní pre dvoch cestujúcich v kupé – „Double“
• v usporiadaní pre troch cestujúcich v kupé – „Triple“

2. Ležadlové vozne:

3. Ak cestujúci nežiada pre dieťa vo veku do 10 rokov 
samostatné lôžko/ležadlo, je možné jedno dieťa do 10 rokov 
prepraviť bez lôžkového/ležadlového lístka, a to na jednom 
spoločnom lôžku/ležadle s dospelým cestujúcim.

6. Pri použití lôžka Single (kupé s jedným lôžkom)
cestujúci zaplatí iba jeden cestovný lístok a cenu za lôžko 
Single v zmysle platných cenníkov.

4. Každé dieťa vo veku od 10 rokov je povinné mať 
samostatné lôžko/ležadlo. Preprava chlapcov od 10 rokov je 
povolená v mužskom kupé, preprava dievčat od 10 rokov je 
povolená v ženskom kupé. Lôžkové vozne majú osobitné 
kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy. Ležadlové vozne 
majú spoločné kupé pre mužov a ženy a osobitné kupé pre 
ženy.

lôžkového/ležadlového lístka zaplatiť obyčajné celé cestovné 
podľa cenníka dopravcu.

ležadlo nižšej ceny, nemá nárok na vrátenie rozdielu cien 
príslušných lôžkových/ležadlových lístkov.

2.Dopravca predá miestenku, lôžkový/ležadlový lístok 
súčasne s cestovným lístkom alebo na základe predloženého 
platného cestovného lístka. Miestenka, lôžkový/ležadlový 
lístok platí len spolu s cestovným lístkom a len zo a do 
stanice,ktorá je na nich uvedená.

7. Ak dvaja cestujúci rôzneho pohlavia, starší ako 10 rokov, 
požadujú cestovať spolu v jednom lôžkovom kupé, sú povinní 
predložiť toľko cestovných a lôžkových lístkov príslušnej 
ceny, koľko je miest v kupé. Za neobsadené miesta sú povinní 
okrem lôžkového lístka zaplatiť obyčajné celé cestovné podľa 
cenníka dopravcu. V opačnom prípade je obsluhujúci 
personál lôžkového/ ležadlového vozňa (ďalej steward) 
oprávnený odmietnuť prepravu takýchto cestujúcich v 
spoločnom kupé, prípadne z kapacitných dôvodov odmietnuť 
ich prepravu úplne.

 lôžkového/ležadlového lístka) platného v danom čase.

Ďalšie dieťa do 10 rokov je povinné mať samostatné 
lôžko/ležadlo, pričom pre maximálne dve deti do 10 rokov je 
možná preprava na jednom spoločnom lôžku/ležadle.

8. Ak cestujúci rôzneho pohlavia, starší ako 10 rokov, 
požadujú cestovať spolu v jednom ležadlovom ženskom 
kupé, sú povinní predložiť toľko cestovných a ležadlových 
lístkov, koľko je miest v kupé. Za neobsadené miesta sú 
povinní okrem ležadlového lístka zaplatiť obyčajné celé 
cestovné podľa cenníka dopravcu.

9. Cestujúci, ktorý použije na vlastnú žiadosť lôžko/

Cestujúci má k jednému platnému cestovnému lístku nárok 
na zakúpenie iba jedného miesta (miestenky,

5. Ak jeden alebo viacerí cestujúci v lôžkovom/ležadlovom 
vozni požadujú kupé s niekoľkými lôžkami/ ležadlami len pre 
seba, sú povinní predložiť toľko cestovných a lôžkových/ 
ležadlových lístkov príslušnej ceny, koľko je miest v kupé. Za 
neobsadené miesta sú povinní okrem

• v usporiadaní pre 4 cestujúcich v kupé 4/6
• v usporiadaní pre 6 cestujúcich v kupé 6/6
• v usporiadaní pre prepravu telesne postihnutých 2/6

LÔŽKA A LEŽADLÁ

1. Ceny lôžkových/ležadlových lístkov sú uvedené v 
cenníku.

prepravovaných v lôžkovom/ležadlovom vozni.

21. V prípade poskytnutia náhradného miesta v tom istom 
vlaku dopravca cestujúcemu sumu za lôžko/ležadlo nevyplatí, 
prípadne na požiadanie vyplatí rozdiel medzi cenou 
zakúpeného a poskytnutého miesta. Ak sa cestujúci z 
uvedeného dôvodu vzdá cesty, dopravca mu vráti aj zaplatené 
cestovné. Skutočnosti oprávňujúce na vrátenie zaplatených 
čiastok je cestujúci povinný dať si potvrdiť oprávnenému 
zamestnancovi dopravcu vo vlaku.

20. Cestujúci môže požadovať vrátenie sumy zaplatenej za

10. Cestujúci s lôžkovým/ležadlovým lístkom stráca na svoje 
miesto nárok, ak ho neobsadí do 15 minút po odchode vlaku 
zo stanice, z ktorej lôžkový/ležadlový lístok platí.

15. Servisná spoločnosť nezodpovedá za odcudzenie vecí 

 lôžkový/ležadlový lístok, ak nemohol lôžkový/ ležadlový lístok 
využiť úplne alebo na časti cesty z príčin na strane dopravcu, 
alebo nebolo cestujúcemu pridelené náhradné miesto. 
Cestujúcemu dopravca okrem čiastky zaplatenej za 
lôžkový/ležadlový lístok vyplatí aj sankciu za nepridelenie 
miesta podľa cenníka dopravcu.

18. V lôžkových vozňoch je preprava zvierat zakázaná (okrem 
psa so špeciálnym výcvikom – sprievodcu držiteľa preukazu 
ŤZP-S). V ležadlovom vozni, ak má cestujúci zaplatené 
osobitné kupé, môže prepravovať malé zvieratá v schránke a 
psov (maximálne dvoch). Zvieratá je zakázané umiestniť na 
ležadlo. Mimo kupé je cestujúci povinný držať psa na vôdzke a 
nasadiť mu ochranný košík.

– zdržiavať sa v lôžkovom/ležadlovom vozni bez platných 
cestovných dokladov pre tento vozeň,

tieto služby:

13. V lôžkových / ležadlových vozňoch sa miesta na ležanie 
upravujú najneskôr od 22:00 h a na sedenie od 8:00 h. So 
súhlasom všetkých ostatných cestujúcich v tom istom kupé 
sa môže kupé upraviť aj v inom čase. Lôžka v lôžkovom vozni 
musia byť ustlané už pred nástupom cestujúcich a 
usporiadané v súlade s obsadzovacím diagramom vozňa, v 
ležadlových vozňoch si cestujúci ustiela ležadlo sám. 
Steward pripraví cestujúcemu na ležadlo deku, vankúš a 
balený set posteľnej bielizne pozostávajúci z dvoch 
prestieradiel a obliečky na vankúš. Cestujúci nechá použitú 
posteľnú bielizeň uloženú v kupé na ležadle. Cestovné 
doklady vráti steward cestujúcemu v ležadlovom vozni pri 
budení.

– ubytovanie v lôžkovom alebo ležadlovom vozni,

– predaj studených a teplých nápojov a jednoduchého 
občerstvenia:

v ležadlových vozňoch predaj u stewarda v služobnom kupé,

11. Lôžkový/ležadlový lístok možno zakúpiť, ak sú miesta 
voľné, aj u stewarda na základe predloženého platného 
cestovného lístka. Ak cestujúcemu nemôže byť pridelené 
miesto v lôžkovom/ležadlovom vozni, je cestujúci povinný 
vozeň opustiť najneskôr v najbližšej stanici, kde vlak 
pravidelne zastavuje.

 odôvodnených prípadoch vylúčiť cestujúceho z prepravy.

– navštevovať iných cestujúcich počas nočného pokoja a rušiť 
nočný pokoj,

17. Steward je povinný očakávať nástup v každej nácestnej 
stanici pred prideleným vozňom, podávať cestujúcim potrebné 
informácie a byť nápomocný im pri nástupe alebo výstupe do a 
z vlaku. Zvýšenú pozornosť venuje osobám zdravotne 
postihnutým a osobám so zníženou pohyblivosťou (s trvalým 
alebo dočasným poškodením orgánov zmyslového vnímania 
alebo pohybového ústrojenstva).

12. V lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci povinný pri 
nastúpení cesty odovzdať stewardovi na účely kontroly do 
úschovy všetky cestovné doklady a nechať ich uschované po 
celý čas cesty s výnimkou preukazov poslancov NR SR, 
sudcov Ústavného súdu SR, Verejného ochrancu práv SR a 
držiteľov preukazov ŠOD a ŠOTD.

V čase nočného pokoja od 22:00 h do 6:00 h je zakázané
akýmkoľvek spôsobom narúšať nočný pokoj (napr. mobilné 
telefóny). Manipulovať so zariadením vozňa je oprávnený len 
obsluhujúci personál. Cestujúci svojím konaním nesmie 
obťažovať alebo ohrozovať ostatných spolucestujúcich ako 
aj službukonajúci personál.

14. Cestujúci môže so sebou do lôžkového/ležadlového 
vozňa vziať predmety, ktoré je dovolené prepravovať ako 
príručnú batožinu, ak na ich umiestnenie stačí priestor v kupé 

na ne určený. Cestujúci je povinný uložiť ich tak, aby tým 
neobmedzoval spolucestujúcich. Ukladať batožinu, bicykle, 
lyže a kočíky na chodbách je zakázané.

16. Cestujúci nesmie poškodzovať a znečisťovať dopravné 
prostriedky dopravcu, vozeň a jeho príslušenstvo. V opačnom 
prípade je povinný zaplatiť sankciu uvedenú v cenníku a 
náhradu vo výške spôsobenej škody.

19. Steward je povinný cestujúceho zobudiť v čase, ktorý 
cestujúci určil. Ak si cestujúci tento čas neurčil, steward ho 
zobudí najneskôr 30 minút pred jeho cieľovou stanicou. Pri 
odchode mu vráti uschované cestovné doklady.

22. Cestujúcim nie je povolené:

– upravovať alebo svojvoľne manipulovať s lôžkami/ ležadlami 
v kupé.

23. Pri preprave v lôžkovom/ležadlovom vozni je cestujúci 
povinný použiť na zaujatie miesta stredného a horného 
lôžka/ležadla rebrík. Rebrík je v ležadlovom vozni ukotvený na 
vonkajšej strane kupé, v chodbe vozňa. V lôžkovom vozni je 
rebrík ukotvený na stene šatníka. Pri manipulácii s rebríkom je 
cestujúci povinný dbať na svoju bezpečnosť pevným 
uchytením rebríka na určenom mieste v kupé. Na rebrík smie 
vystupovať a zostupovať iba jedna osoba.

24. Na stredných a vrchných miestach v lôžkovom/

– zdržiavať sa v služobnom kupé stewarda vozňa,

ležadlovom vozni je cestujúci povinný použiť sklopnú opierku 
za účelom zabezpečenia proti spadnutiu z lôžka/ležadla.

25. Cestujúcim v lôžkovom/ležadlovom vozni sa poskytujú

– úprava kupé na ležanie alebo sedenie,

– všetky dostupné dopravné informácie.

26. Cestujúci ubytovaní v lôžkovom/ležadlovom vozni majú 
právo požadovať služby od stewarda vozňa počas celej cesty, 
teda i v čase nočného pokoja, okrem trvania odpočinkovej 
doby, ktorá je uvedená v informačnom systéme v lôžkovom 
alebo ležadlovom vozni.

27. Steward je povinný:

v lôžkových vozňoch s donáškou do kupé,

– byť nápomocný cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozňa,

–oboznámiť cestujúcich o pridelenom lôžku/ležadle podľa 
cestovných dokladov,

28. Steward je oprávnený:

– poskytovať všetky dostupné dopravné informácie.

– v spolupráci so sprevádzajúcim personálom dopravcu v

– pri vyradení vozňa, pri radení nižšej kategórie vozňa –
vypísať Potvrdenie dopravcu (ZSSK 073524175/33252) a 
odovzdať ho s ostatnými dokladmi cestujúcemu,

29. Cestujúci pred vystúpením z vozňa je povinný skontrolovať 
kompletnosť cestovných dokladov vrátených stewardom, 
svojich osobných vecí a pri vystupovaní z vozňa je povinný 
rešpektovať pokyny stewarda.

30. Fajčenie vo všetkých vozňoch osobnej prepravy vo 
všetkých vlakoch je zakázané!

31. Servisná spoločnosť nezodpovedá za úrazy a škody 
spôsobené nedodržaním ubytovacieho poriadku.

32. Cestujúci je povinný dodržiavať Ubytovací poriadok, ktorý 
vydáva servisná spoločnosť.

4. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od 
kúpy a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v 
doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže zákazník 
zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak zákazník odborným 
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, 
môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania 
odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

1. Ak zákazník, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je 
spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho 
reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho 
práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou 
o nápravu e-mailom na gr@wgske.sk.

3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských 
sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a 
smernica 2009/22/ES, zákazník, ktorý je spotrebiteľom má 
právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu 
(Zmluvy o kúpe jedla) s predávajúcim, uplatňovať v rámci 
alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online 
zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. 
Zákazník, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu 
RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO 
je prístupná online na: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=mai
n.home.chooseLangu

2. Ak kupujúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo 
ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má 
zákazník právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich 
spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia 
sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom 
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas 
alternatívneho riešenia sporov zákazník - spotrebiteľ 
spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v 
záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom 
určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom 
alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná 
inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, 
resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v 
zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je 
dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Zákazník, ktorý je 
spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho 
riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade 
cezhraničného sporu má zákazník - spotrebiteľ právo obrátiť 
sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne 
adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický 
kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je 
príslušný na riešenie jeho sporu.

3. Predávaná vec alebo služba musí mať požadovanú, 
prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, 
mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí 
zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách 
musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej 
trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má zákazník právo, 
aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej 
činnosť predviedla.

c) doplnkového tovaru.

Článok III - Prevzatie tovaru alebo služby zákazníkom

2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný 
tovar alebo služba, sú v zhode so zmluvou, najmä, že sú bez 
vád. Zhodou so zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar alebo 
poskytnutá služba má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané 
predávajúcim.

4. Pri veciach a službách predávaných za nižšiu cenu 
nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná 
nižšia cena.

2. Zákazník je povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar 
zabalený, nie je poškodený.

1. Zákazník má právo zakúpený tovar alebo službu, na ktorých 
sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej 
doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar 
poskytovaná dlhšia záručná doba.

Článok IV - Záručná doba

3. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady 
reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote 
trvanlivosti).

4. Pri ostatnom spotrebnom tovare alebo službách sa 
uplatňuje v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka všeobecná 
záručná doba v trvaní 24 mesiacov.

5. Lehota na uplatnenie reklamácie v rámci záručnej doby 
začína plynúť okamihom prevzatia tovaru alebo ukončením 
poskytovania služby predávajúcim.

Článok II – Právo zákazníka na reklamáciu tovaru

Článok V - Miesto uplatnenia reklamácie

2. Reklamáciu, ktorú nie je možné uplatniť u obsluhujúceho 
personálu, môže zákazník uplatniť:

1. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí tovaru alebo začatí 
poskytovania služby skontrolovať predmet objednávky, jeho 
úplnosť, alebo či nedošlo k zámene tovaru alebo poskytovanej 
služby.

4. V prípade, že zákazník tovar prevezme aj napriek 
evidentnému poškodeniu obalu alebo začne užívať 
poskytovanú službu, ktorá zjavne nezodpovedá rozsahu a 
kvalite objednanej služby, predávajúci nemusí uznať prípadné 
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

3. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaných 
jedál a nápojov, alebo poskytovaných služieb, ktoré nie sú v 
zhode s objednávkou zákazníka.

1. Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú 
spotrebu a predávajúci garantuje kvalitu a čerstvosť 
maximálne do 30 minút od ich dodania zákazníkovi.

2. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze 
musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr 
v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

1. Zistené vady zákazník uplatňuje u predávajúceho 
prostredníctvom obsluhujúceho personálu reštauračného, 
lôžkového, resp. ležadlového vozňa.

a) spísaním reklamácie a jej zaslaním poštou na adresu sídla 
predávajúceho: WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., 
Bencúrova 13, 040 01 Košice, alebo elektronickou poštou na: 
gr@wgske.sk

b) osobným uplatnením reklamácie v sídle predávajúceho: 
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., Bencúrova 13, 040 01 
Košice.

1. V prípade reklamovania vady tovaru alebo služby 
zákazníkom, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec 
alebo určená osoba poučí zákazníka o jeho právach (viď 
článok VII.) a vystaví zákazníkovi potvrdenie o prijatí 
reklamácie.

3. Pokiaľ cestujúci z dôvodov na strane obsluhujúceho 
personálu lôžkového, resp. ležadlového vozňa nemôže 
reklamáciu poskytnutej služby preukázať platnými cestovnými 
dokladmi, je potrebné doložiť aj vyjadrenie vlakvedúceho 
vlaku.

4. Pri vybavení reklamácie zákazníka týkajúcej sa služieb v 
lôžkovom alebo ležadlovom vozni alebo s tým súvisiacich 

dodaných tovarov, predávajúci vezme do úvahy, či zákazník 
dodržal podmienky Ubytovacieho poriadku. Konanie 
zákazníka v rozpore Ubytovacím poriadkom môže mať za 
následok zamietnutie reklamácie zákazníka.
5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z jeho práv 
zákazník uplatňuje (viď článok VII.), je predávajúci povinný 
určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých 
prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje 
zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, 
najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení 
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v 
odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj 
neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 
dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu 
reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň 
uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie 
podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia 
predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od 
momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie 
predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie 
reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má 
právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať 
zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o 
vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť 
odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

Článok VI - Podmienky uplatnenia reklamácie

Článok VII - Nároky z uplatnenej reklamácie

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, 
aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník 
právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie 
isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné 
vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa 
vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak 
ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na 
primeranú zľavu z ceny veci.

3. Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 
mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu 
zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 
Predávajúci poskytne zákazníkovi kópiu odborného 
posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v 
lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.

2. V prípade reklamácie ubytovacích služieb v lôžkovom alebo 
ležadlovom vozni, je zákazník povinný priložiť kópie 
cestovných dokladov (cestovného, lôžkového, resp. 
ležadlového lístka). Bez týchto dokladov nie je možné 
reklamáciu uplatniť. V prípade uplatnenia sťažnosti 
elektronickou poštou je nutné priložiť sken týchto cestovných 
dokladov.

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, 
aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je 
povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník 
môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, 
alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým 
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na 
cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy 
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, 
ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 zodpovednosti za vady:

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok upravuje práva zákazníka zo

a) ubytovacích a stravovacích služieb,

b) jedál a nápojov,

WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.
Bencúrova 13, 040 01 KOŠICE 

gr@wgske.sk

www.wgske.sk

UBYTOVACÍ PORIADOK 
VO VOZŇOCH ŠPECIÁLNEJ STAVBY

REKLAMAČNÝ PORIADOK
PRE KOĽAJOVÉ PREVÁDZKY

ZÁKAZ FAJČIŤ A UŽÍVAŤ ZAHRIEVANÝ TABAK (IQOS).  
ZÁKAZ PREDAJA A PODÁVANIA  ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV  OSOBÁM MLADŠÍM AKO 18 ROKOV.

Važení hostia, 
zamestnanci WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., 

Vám prajú príjemný pobyt.

Platí od 1.1.2021


