
 موقعیت سفر ردیف
 نوع ناوگان

 سواری کرایه مینی بوس اتوبوس

1 

در زمان فروش بلیت 

از فروش )اعم 

ینترنتی یا فروش ا 

در دفتر  بلیت حضوری

 رکت(ش

استعالم اس سکًی سزيا 

بزای َزیک اس مسافزان 

تًسط شزکت مسافزبزی 

بعمل آیذ ي در صًرت 

يجًد ممىًعیت بلیت عذم 

 صادر گزدد

، در صًرت فزيش بلیت 

استعالم اس سکًی سزيا بزای 

َزیک اس مسافزان تًسط 

شزکت مسافزبزی بعمل آیذ 

ي در صًرت عذم يجًد 

 ممىًعیت ، بلیت صادر گزدد

در صًرت فزيش بلیت ، 

استعالم اس سکًی سزيا بزای 

ک اس مسافزان تًسط یَز

شزکت مسافزبزی بعمل آیذ 

ت عذم يجًد صًري در 

 ت صادر گزددممىًعیت ، بلی

2 
در داخل پایانه قبل از 

 آغاز سفر

قبل اس سًار شذن مسافز 

بٍ يسیلٍ وقلیٍ استعالم اس 

سکًی سزيا بزای َزیک اس 

مسافزان تًسط شزکت 

مسافزبزی بعمل آیذ ي در 

صًرت عذم يجًد 

ممىًعیت بلیت صادر 

 گزدد

قبل اس پذیزش مسافز ي اخذ 

استعالم اس  ،  کزایٍ حمل

ای َزیک اس سکًی سزيا بز

مسافزان تًسط شزکت 

مسافزبزی بعمل آیذ ي در 

مىًعیت صًرت عذم يجًد م

، کزایٍ حمل اخذ ي صًرت 

 عیت صادر گزدديض

قبل اس پذیزش مسافز ي   اخذ 

کًی کزایٍ حمل ، استعالم اس س

سزيا بزای َزیک اس مسافزان 

ًسط شزکت مسافزبزی ت

بعمل آیذ ي در صًرت عذم 

حمل يجًد ممىًعیت، کزایٍ 

اخذ ي صًرت يضعیت صادر 

حق  گزدد ي سپس مسافز

سًار شذن بٍ يسیلٍ وقلیٍ را 

ر مًاردی کٍ ددارد . 

سزيیس دربستی درب تا 

م می گزدد السم ادرب اعش

است قبل اس صذير صًرت 

يضعیت ي اعشام سزيیس ، 

استعالم مزبًطٍ صًرت 

 پذیزد

3 
ابتدای شروع سفر و 

 اطراف پایانهدر

بٍ َیچ  وايگان مسافزبزی

عىًان مجاس بٍ مسافزگیزی 

 ومی باشذ

وايگان مسافزبزی بٍ َیچ 

عىًان مجاس بٍ مسافزگیزی 

 ومی باشذ

وايگان مسافزبزی بٍ َیچ 

عىًان مجاس بٍ مسافزگیزی 

 ومی باشذ

4 
در طول سفر و در 

 مسیر جاده

قبل اس سًار شذن مسافز 

بیه راَی بٍ يسیلٍ وقلیٍ 

راوىذٌ مکلف است ضمه 

تلفىی با شزکت تماس 

مشخصات مسافز را بٍ 

شزکت اعالم ي شزکت 

مکلف است استعالم 

يضعیت سالمت مسافز اس 

سکًی سزيا را صًرت 

دَذ ي در صًرت عذم 

بلیت بیه  ،يجًد ممىًعیت

راَی تًسط راوىذٌ صادر 

 گزدد

قبل اس سًار شذن مسافز 

بیه راَی بٍ يسیلٍ وقلیٍ 

راوىذٌ مکلف است ضمه 

زکت تماس تلفىی با ش

مشخصات مسافز را اعالم ي 

يضعیت شزکت مکلف است 

سالمت مسافز را اس سکًی 

سزيا استعالم ومایذ ي در 

صًرت عذم يجًد ممىًعیت 

راوىذٌ می تًاوذ، وسبت بٍ 

ش اخذ کزایٍ حمل ي پذیز 

 مسافز اقذام ومایذ

در صًرت مسافزگیزی در 

طًل مسیز سفز، قبل اس سًار 

شذن مسافز بیه راَی بٍ 

ٍ وقلیٍ ، راوىذٌ مکلف يسیل

است ضمه تماس تلفىی با 

شزکت، مشخصات مسافز را 

م ي شزکت مکلف است اعال

مسافز را اس يضعیت سالمت 

سکًی سزيا استعالم ومایذ ي 

در صًرت عذم يجًد 

ممىًعیت راوىذٌ می تًاوذ 

وسبت بٍ اخذ کزایٍ حمل  ي 

 پذیزش مسافز اقذام ومایذ

 


