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1. Wyszukiwarka połączeń jest zarządzana przez spółkę pod firmą Małopolskie Dworce 

Autobusowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny-Prażmowskiego 

6A/6, 31-514 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085864, której kapitał zakładowy 

wynosi 13 280 500,00 zł (wpłacony w całości), posiadającą nr REGON: 616706 oraz NIP: 

6750001219, zwaną dalej MDA. 

2. Wyszukiwarka podaje dane dotyczące konkretnego kursu zawsze w czasie 

rzeczywistym (tj. dostępne na chwilę, w której nastąpiło przesłanie pytania). Dane 

zawarte w Wyszukiwarce aktualizowane są na bieżąco, zgodnie z informacjami 

przekazywanymi przez przewoźników. Wyszukiwarka pokazuje połączenia wyłącznie na 

trasach rozpoczynających się lub kończących się na Dworcach Autobusowych MDA w 

Krakowie i Nowym Sączu. 

3. MDA dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Wyszukiwarce dane były aktualne 

i kompletne. MDA nie daje gwarancji co do aktualności i kompletności prezentowanych 

danych i nie odpowiada za dane dostarczone przez przewoźników.  

4. Dane prezentowane w Wyszukiwarce nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny i mają charakter orientacyjny. W szczególności 

zmianie ulec mogą: rozkład jazdy, cena biletu (cena wskazywana w Wyszukiwarce jest 

ceną biletu normalnego bez uwzględnienia zniżek), czas przejazdu. Szczegółowe 

informacje, dotyczące oferty MDA, pasażer może uzyskać na Dworcach Autobusowych 

MDA w Krakowie i Nowym Sączu. 

5. Pasażer przed odjazdem powinien sprawdzić bieżącą informację o odjazdach (na 

stronie www.mda.malopolska.pl, w kasach lub na tablicach rozkładów jazdy na terenie 

Dworców Autobusowych MDA w Krakowie i Nowym Sączu).  
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6. W wypadku odwołania kursu przez przewoźnika MDA nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a wszelkie roszczenia winny być kierowane 

bezpośrednio do przewoźnika obsługującego dany kurs. MDA nie pośredniczy w tym 

przypadku w relacjach przewoźnik – pasażer.  

7. Zwrot należności za cenę biletu zakupionego w kasach MDA może nastąpić wyłącznie 

w przypadkach i na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu Dworca 

Autobusowego Małopolskich Dworców Autobusowych S.A.  

8. MDA zastrzega, iż zawarte w Wyszukiwarce dane stanowią utwór w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz są bazą danych 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystywanie, 

dalsze rozpowszechnianie i udostępnianie danych, a także ich przetwarzanie w całości 

lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z danymi przez pasażerów do ich użytku 

osobistego, wymaga pisemnej zgody MDA. 

9. Rozpoczęcie korzystania z Wyszukiwarki poprzez kliknięcie „Start” lub „Wyszukaj” jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 
 
 
 


