
Bus bonton
POSTAJALIŠČE
• vozilo čakam na postaji ali mestu, kjer vozilo ustavlja
• vozilo čakam na varni razdalji od roba cestišča
• pred vstopom v vozilo pripravim vozovnico ali gotovino za plačilo vožnje

SEDEŽ
• na enem sedežu sedi le en potnik
• med vožnjo se ne sprehajam po vozilu
• sedež odstopi tistemu, ki ga res potrebuje

ČISTOČA, OBNAŠANJE
• v vozilu ne smetim in ne uničujem opreme 
• vozilo zapustim takšno, kot je bilo ob mojem prihodu 
• v vozilu se obnašam kulturno

VOZNIK, SOPOTNIKI
• med vožnjo ne motim voznika
• do voznika in ostalih potnikov sem prijazen in vljuden
• po telefonu govorim s primernim tonom, da ne motim ostalih

IZSTOP
• vozniku izstop nakažem s pritiskom na gumb „STOP“
• izstopim pri srednjih ali zadnjih vratih
• po izstopu počakam, da vozilo odpelje in nato nadaljujem pot

VSTOP
• počakam, da se vozilo ustavi in mi voznik odpre vrata vozila
• če je ljudi več, se postavim v vrsto in brez prerivanja vstopim
• primeru gneče v vozilu se pomikam proti zadnjemu delu vozila
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