
Kierowca:

Uczestnicząc w projekcie Jeździmy Razem, zarówno używając aplikacji „TwoGo“ (dalej tylko „aplikacja“), jak i jego 
innej postaci, kierowca zgadza się i zobowiązuje przestrzegać następujących zasad: 

  Kierowca jest odpowiedzialny za wszystkich pasażerów w samochodzie. Kierowca jest odpowiedzialny za kontrolę 
zapięcia pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby. 

  eśli kierowca nie jest jednocześnie właścicielem pojazdu, ma obowiązek zapewnić sobie od właściciela auta do-
kument o odpowiedzialności cywilnej (zielona karta), zgodnie z ustawą o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu 
drogowym* dla pojazdu, który ma być przeznaczony do wspólnych przejazdów (dalej „przejazdy wspólne“). 

  Kierowca powinien rozważyć zakup ubezpieczenia od następstw wypadków dla pasażerów.

  Kierowca zapewnia, że używany pojazd jest w stanie pozwalającym na jego eksploatację na drogach, zgodnie z 
ustawą określającą warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego*.

  Kierowca posiada ważne prawo jazdy.

  Kierowca jest zobowiązany do przestrzegania w trakcie wspólnej podróży przepisów ruchu drogowego w znacze-
niu ustawy o ruchu drogowym**.

  Kierowca zobowiązany jest zachowywać się względem pasażerów w taki sposób, aby czuli się bezpiecznie i przy-
jemnie.

  Kierowca wprowadza prawdziwe i jasno określone informacje dotyczące wspólnego podróżowania w aplikacji 
TwoGo, w szczególności miejsca odebrania pasażerów, miejsca docelowego i godziny wyjazdu.

  Kierowca zobowiązany jest poinformować z dostatecznym wyprzedzeniem podróżujących o ewentualnej zmianie 
lub anulowaniu podróży.

  Kierowca jest zawsze zobowiązany do uzgodnienia przed rozpoczęciem wspólnej jazdy, ostatecznej ceny za podróż 
z pasażerem, która nie może być wyższa od ceny zalecanej przez aplikację TwoGo. 

  W przypadku, gdy kierowca korzysta dla wspólnych przejazdów z auta firmowego, nie może żądać od współpo-
dróżnych jakichkolwiek pieniędzy na pokrycie koszty podróży, nawet jeśli jest to podróż prywatna.

  Jeśli łączny przychód kierowcy związany z projektem Jeździmy Razem (razem z innymi przychodami okazjonal-
nymi) przekracza limit 30 000 koron czeskich rocznie, kierowca przyjmuje do wiadomości, że dochód ten podlega 
opodatkowaniu.

  Kierowca nie będzie się kontaktować z uczestnikami projektu Jeździmy Razem w innym celu niż uzgodnienie 
warunków wspólnej podróży.

  W przypadku spóźnienia się jednego z pasażerów, kierowca czeka maksymalnie 10 minut na przybycie pasażera. 

  W przypadku złych doświadczeń z pasażerem, kierowca powinien dodać go w aplikacji TwoGo do listy zablokowa-
nych osób.

  Kierowca pomoże zespołowi ds. rozwiązywania problemów ŠKODA Jeździmy Razem przez zapewnienie informacji 
zwrotnej dotyczącej wspólnej podróży.

* Ustawa nr 56/2001 Sb. Ustawa o warunkach eksploatacji pojazdów w ruchu drogowym i o zmianie ustawy nr 
168/1999 Sb., o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną w trakcie korzystania z pojazdu 
oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją poja-
zdu), zgodnie z brzmieniem ustawy nr 307/1999 Sb.

** Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů

KODEX JEŹDIME RAZEM

Ostrzeżenie: Spółka ŠKODA AUTO a.s. 
w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek szkody lub uszczerbek poniesiony 
w związku z udziałem w projekcie Jeździmy Razem.



Pasażerowie:

Uczestnicząc w projekcie Jeździmy Razem, zarówno używając aplikacji TwoGo (dalej „aplikacja“), jak i jego innej 
postaci, pasażer zgadza się i zobowiązuje do przestrzegania następujących zasad: 

  Pasażer powinien przybyć na miejsce umówione z kierowcą zawsze z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Pasażer nie może w żadnych przypadku podczas podróży przeszkadzać kierowcy i musi respektować nawyki 
kierowania samochodem przez kierowcę.

  Pasażer nie zanieczyszcza ani nie uszkadza pojazdu kierowcy.

  Pasażer zachowuje się w sposób odpowiedzialny względem kierowcy i pozostałych pasażerów.

  Pasażer informuje kierowcę z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach lub rezygnacji.

  Pasażer współuczestniczy finansowo w kosztach wspólnej podróży, w porozumieniu z kierowcą, w wysokości nie 
większej, niż cena zalecana w TwoGo.

  Pasażer nie będzie kontaktować się z uczestnikami projektu Jeździmy Razem w celu innym niż uzgodnienie wa-
runków wspólnej podróży.

  Pasażer pomoże zespołowi ds. rozwiązywania problemów ŠKODA Jeździmy Razem przez zapewnienie informacji 
zwrotnej dotyczącej wspólnej podróży.

  W przypadku złych doświadczeń z kierowcą, pasażer powinien dodać go w aplikacji TwoGo do listy zablokowa-
nych osób .

  W przypadku spóźniania się kierowcy, pasażer powinien poczekać maksymalnie 10 minut na przyjazd kierowcy. 
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