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Preambuła 

 

Wizz Tours Ltd. (dalej zwana Wizz Tours), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod 

numerem 01-09-205337 z siedzibą przy Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., w Budapeszcie, na Węgrzech, kod 

pocztowy 1103, numer VAT 25194841-2-43, wpisana do węgierskiego rejestru organizatorów turystyki 

pod numerem U-001643, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej następujące Ogólne Warunki 

Świadczenia Usług Turystycznych.   

1. DEFINICJE 

TELECENTRUM: telefoniczne centrum obsługi klienta, którego aktualne numery dostępne są na 

stronie internetowej.  

WARUNKI UMOWY: warunki zawarte w Umowie o Świadczenie Usług Turystycznych, w skład 

których wchodzą (i) Plan Podróży, (ii) niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Turystycznych 

oraz (iii) Polityka Prywatności. 

PLAN PODRÓŻY: (i) dokument wydawany Podróżującemu po potwierdzeniu rezerwacji Imprezy 

Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych lub (ii) w przypadku dokonania jakichkolwiek 

zmian w rezerwacji przez Podróżującego, dokument wydany Podróżującemu jako dowód akceptacji 

tych zmian przez Wizz Tours. Plan Podróży zawiera imię i nazwisko Podróżującego, szczegóły lotu, 

zakwaterowania oraz Innych Usług oraz odwołuje się do Warunków Umowy oraz innych ważnych 

informacji. Jeżeli Klient dokonuje rezerwacji poprzez Telecentrum, zostanie mu nadany kod 

rezerwacyjny, a Plan Podroży zostanie wysłany faksem, drogą elektroniczną lub pocztą. 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH lub UMOWA: umowa o świadczenie 

usług turystycznych zawarta pomiędzy klientem a Wizz Tours zgodna z Warunkami Umowy, na 

podstawie której zorganizowany jest przelot samolotem z miejsca odlotu do miejsca docelowego oraz 

Państwa zakwaterowanie lub Inne Usługi.  

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH lub WARUNKI: zasady 

dotyczące Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych wybranych przez Państwa, 

które są określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Turystycznych. 

INNE USŁUGI: wszelkie pozostałe usługi inne niż przelot lub zakwaterowanie zawarte w Imprezie 

Turystycznej lub Powiązanych Usługach Turystycznych, w szczególności usługi turystyczne 

wymienione w art. 2 ust. 9 lit. c)-d) Rozporządzenia.  

IMPREZA TURYSTYCZNA lub POWIĄZANE USŁUGI TURYSTYCZNE: przedmiot Umowy o 

Świadczenie Usług Turystycznych oznacza imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, 

które obejmują przelot oraz zakwaterowanie lub Inne Usługi w rozumieniu Rozporządzenia oraz 

DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 

2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca 

rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz 

uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG, w swojej aktualnie obowiązującej wersji. 

PODRÓŻUJĄCY, KLIENT, PAŃSTWO: osoba określona w Planie Podróży jako podróżujący, dla 

której za naszą zgodą zorganizowana jest Impreza Turystyczna. 
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POLITYKA PRYWATNOŚCI: zamieszczone na Naszej Stronie Internetowej zasady regulujące 

przetwarzanie danych osobowych, które Klient albo Osoba Dokonująca Rezerwacji przekazują Wizz 

Tours. 

ROZPORZĄDZENIE: Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów 

o usługi turystyczne, a w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, 

w swojej aktualnie obowiązującej wersji. 

OSOBA DOKONUJĄCA REZERWACJI: osoba powyżej 18. roku życia albo osoba prawna działająca 

jako pełnomocnik Podróżującego, która dokonuje rezerwacji w swoim własnym imieniu lub w imieniu 

innych Podróżujących. Osoba taka podejmuje się wypełnić obowiązki wyszczególnione w punktach 

4.1.3 - 4.1.6 niniejszych Warunków. Ponadto, Osoba Dokonująca Rezerwacji oznacza również 

jakąkolwiek osobę lub firmę, która dokonuje zapłaty Ceny Całkowitej określonej w Planie Podróży. 

DOSTAWCA USŁUG lub ORGANIZATOR PODRÓŻY: oznacza zewnętrznego dostawcę usług 

zawartych w Imprezie Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. 

CENA CAŁKOWITA: koszt pokrywający wszelkie usługi, które są Państwu dostarczone przez Wizz 

Tours. Cena Całkowita zawiera opłatę za przelot lotniczy, zakwaterowanie oraz opłaty za Inne Usługi, 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 6.4. niniejszych Warunków. 

STRONA INTERNETOWA: www.wizztours.com   

MY, NASZA albo WIZZ TOURS: Wizz Tours Ltd. jak wskazano powyżej, jej pracownicy, 

usługodawcy oraz agenci działający w jej imieniu.  

OPŁATA WIZZ TOURS ZA ANULOWANIE: opłata ponoszona przez Podróżującego lub Osobę 

Dokonującą Rezerwacji zgodnie z zasadami zawartymi w Cenniku Opłat za Usługi Świadczone przez 

Wizz Tours przewidzianymi w przypadku anulowania Imprezy Turystycznej, zgodnie z punktem 8.2 

niniejszych Warunków. 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ WIZZ TOURS lub CENNIK OPŁAT: lista 

umieszczona na Stronie Internetowej zawierająca opłaty za usługi wykonane przez Wizz Tours zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach. 

2. ZASTOSOWANIE 

2.1. Postanowienia ogólne  

2.1.1. Postanowienia zawarte w niniejszych Warunkach stanowią część Umowy takiej, jaka 

obowiązuje w dniu wydania Planu Podróży.  

2.1.2. Oprócz niniejszych Warunków, każdy Dostawca Usług Turystycznych stosuje swoje własne 

warunki, które mają zastosowanie do produktów i usług świadczonych przez konkretnego 

Dostawcę Usług Turystycznych. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy Państwa o zapoznanie 

się z niniejszymi Warunkami oraz warunkami mającymi zastosowanie do usług wykonywanych 

przez konkretnego Dostawcę Usług Turystycznych. Kopie warunków odpowiedniego Dostawcy 

Usług Turystycznych można uzyskać od nas na żądanie.  

2.2. Niezgodność z prawem   

2.2.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach jest niezgodne z 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa właściwego, zastosowanie mają konkretne 

przepisy tego prawa właściwego. Niemniej jednak pozostałe postanowienia niniejszych 

Warunków zostają utrzymane w mocy i mają zastosowanie.  

http://www.wizztours.com/
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3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

3.1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Turystycznych i jej treść 

3.1.1. Umowa o Świadczenie Usług Turystycznych zostaje zawarta w momencie otrzymania wpłaty 

Ceny Całkowitej oraz wystawienia Planu Podróży.  

3.1.2. Wizz Tours pełni rolę organizatora w zakresie rezerwacji Imprez Turystycznych lub 

Powiązanych Usług Turystycznych dokonanych na Stronie Internetowej lub poprzez 

Telecentrum. 

3.1.3. Akceptacja niniejszych Warunków jest niezbędna do zakupu Imprezy Turystycznej lub 

Powiązanych Usług Turystycznych organizowanych przez Wizz Tours.  

3.2. Plan Podróży 

3.2.1. Plan podróży jest potwierdzeniem zawarcia Umowy pomiędzy Państwem a Wizz Tours.  

3.2.2. Jeżeli dokonają Państwo jakichkolwiek zmian w rezerwacji zgodnie z niniejszymi Warunkami, 

Wizz Tours wystawi Państwu nowy Plan Podróży, który jest także dowodem na zaakceptowanie 

przez Wizz Tours dokonywanych zmian. W takim wypadku nowy Plan Podróży będzie stanowić 

część Umowy takiej, jaka obowiązuje w momencie jego wystawienia. 

3.2.3. Klient może poprosić o ponowne przesłanie Planu Podróży lub kodu rezerwacyjnego za 

pośrednictwem Naszego Telecentrum. Taka usługa może jednak podlegać osobnej opłacie 

naliczanej przez Wizz Tours.  

4. REZERWACJA 

4.1. Postanowienia ogólne 

4.1.1. Rezerwacji mogą Państwo dokonać na Stronie Internetowej albo za pośrednictwem 

Telecentrum. 

4.1.2. Klient zobowiązany jest przekazać Wizz Tours, bezpośrednio albo poprzez Osobę Dokonującą 

Rezerwacji, odpowiednie informacje umożliwiające w każdym momencie kontakt z Państwem 

(numer telefonu stacjonarnego/ numer telefonu komórkowego i adres e-mail). Klient jest 

odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych kontaktowych oraz zapewnienie sobie 

regularnego dostępu do podanego adresu e-mail oraz jego częste sprawdzanie. Klient jest 

odpowiedzialny za podanie prawidłowych numerów telefonu wraz z numerem kierunkowym 

kraju i numerem kierunkowym miejscowości oraz bycie osiągalnym w każdym momencie 

przynajmniej pod jednym z numerów telefonu podanych podczas rezerwacji. Wizz Tours nie 

odpowiada za żadne szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Państwa wyżej wymienionych 

zasad. 

4.1.3. Jeżeli Osoba Dokonująca Rezerwacji nie jest Podróżującym, uznaje się, że Osoba ta akceptuje 

niniejsze Warunki w imieniu Podróżującego, którego nazwisko widnieje na rezerwacji.  

4.1.4. Ponadto, jeżeli Osoba Dokonująca Rezerwacji nie jest Podróżującym i Osoba ta w celu 

dokonania rezerwacji podała swoje dane kontaktowe, Klient zgadza się, że Osoba Dokonująca 

Rezerwacji:  

(a) jest odpowiedzialna za odbiór i przekazanie wszystkim Podróżującym, których nazwisko 

widnieje na rezerwacji, wszelkiej korespondencji (obejmującej zmiany, poprawki lub 

anulowanie) wysłanej przez Nas lub Naszych Dostawców Usług Turystycznych dotyczącej 

dokonanej rezerwacji; i 

(b) musi poinformować wszystkich Podróżujących, których nazwisko widnieje na rezerwacji 

o jakichkolwiek informacjach przekazanych Osobie Dokonującej Rezerwacji przez Wizz Tours 
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i które mają związek z rezerwacją i Imprezą Turystyczną lub Powiązanymi Usługami 

Turystycznymi. 

 

Ponadto, przyjmują Państwo do wiadomości, że jeśli Wizz Tours nie otrzyma od Państwa innych 

zaleceń, zakładamy, że Osoba Dokonująca Rezerwacji posiada pisemną zgodę każdego 

Podróżującego na otrzymanie w jego imieniu wszelkich zwrotów kosztów oraz, jeśli ma to 

zastosowanie w danym przypadku, zwrotów kosztów dodatkowych, czy też odszkodowania 

wynikającego z dokonanej rezerwacji. 

4.1.5. Akceptując niniejsze Warunki, uważa się, że Osoba Dokonująca Rezerwacji posiada zgodę na 

przekazywanie danych osobowych oraz zgadza się z tym, że dane osobowe zostały Nam 

przekazane w celach opisanych w Polityce Prywatności.  Przekazując Nam dane Osoby 

Dokonującej Rezerwacji lub uprawniając Osobę Dokonującą Rezerwacji do występowania w 

Jego imieniu, Klient zgadza się na używanie przekazanych danych kontaktowych do wszelkiej 

korespondencji pomiędzy Osobą Dokonującą Rezerwacji a Wizz Tours lub Dostawcą Usług 

Turystycznych, która dotyczy zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy. Prosimy, aby Klient 

upewnił się, że Osoba Dokonująca Rezerwacji zgadza się na przekazanie Wizz Tours swoich 

danych kontaktowych i że dane te są prawidłowe. W przypadku zmiany danych kontaktowych, 

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Nas o tym fakcie. Klient lub Osoba 

Dokonująca Rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za dane osobowe, które są 

przekazywane na podstawie niniejszych Warunków.  

4.1.6. W przypadku gdy rezerwacji dokonuje podmiot zewnętrzny (w tym systemy rezerwacyjne), 

podmiot ten (np. biuro podróży) uważany jest za Osobę Dokonującą Rezerwacji w rozumieniu 

niniejszych Warunków i zobowiązuje się do wykonywania wszelkich praw i obowiązków w 

imieniu Podróżującego, którego nazwisko widnieje na rezerwacji. Obowiązek przekazania 

Klientowi wszelkich informacji związanych z Jego rezerwacją należy do Osoby Dokonującej 

Rezerwacji (między innymi elementy składowe Ceny Całkowitej i ich odpowiednie kwoty). 

4.1.7. Klient jest zobowiązany do podania Nam swojego pełnego imienia i nazwiska zgodnie z 

dokumentem, który zostanie wykorzystany w czasie podróży. W przeciwnym razie pobrana 

zostanie opłata za korektę w nazwisku Podróżującego, której wysokość dostępna jest na Stronie 

Internetowej lub za pośrednictwem Naszego Telecentrum. 

4.1.8. Dokonując rezerwacji, Podróżujący wyraźnie oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał i 

zaakceptował Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Turystycznych oraz że otrzymał 

oddzielne informacje o warunkach umowy znacznie różniących się od obowiązujących 

przepisów i zwyczajowej praktyki umownej, m.in. informacje o warunkach odszkodowania, 

anulowania i egzekwowania praw, co jest wyraźnie potwierdzone przez Podróżującego w 

trakcie rezerwacji. 

4.1.9. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że w przypadku zawarcia umowy na stronie internetowej 

zapewniamy Podróżującemu możliwość zapoznania się z Warunkami przed zawarciem Umowy 

i otrzymania informacji bezwzględnie wymaganych przez obowiązujące przepisy dotyczące 

zawierania umów drogą elektroniczną. 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻUJĄCEGO 

5.1. Podróżujący zobowiązany jest do zapłacenia Ceny Całkowitej zgodnie z zaleceniami Wizz Tours 

oraz do zaakceptowania Warunków Umowy. 

5.2. Podróżujący zobowiązany jest przestrzegać miejsca i daty wylotu zgodnie z informacją podaną w 

Planie Podróży. To samo dotyczy miejsca i daty powrotu. W przeciwnym razie wszelkie koszty i 
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wydatki związane z niewykorzystanym lotem lub niewykorzystaną Imprezą Turystyczną lub 

Powiązanymi Usługami Turystycznymi zostaną poniesione przez Podróżującego.  

5.3. W przypadku Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych obejmujących przelot 

samolotem Podróżujący przyjmuje do wiadomości, że warunki przewozu linii lotniczej 

wykonującej przelot stanowią integralną część Umowy. Linia lotnicza zastrzega sobie prawo do 

zmiany godzin wylotu i taryf bez uprzedniego powiadomienia. Wizz Tours poinformuje 

Podróżującego o ewentualnych zmianach godzin wylotu. W każdym przypadku zastosowanie 

mają warunki przewozu konkretnej linii lotniczej w zakresie między innymi zasad płatności oraz 

opłat za zmianę lub anulowanie lotu.  

5.4. Podróżujący i Wizz Tours zobowiązani są do współpracy przy wykonywaniu Umowy, szczególnie 

w przypadku rezerwacji krótkoterminowych oraz Last Minute. Klient zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Wizz Tours o zmianie swoich danych osobowych, w szczególności 

danych kontaktowych (w tym numerów telefonu i adresu e-mail) oraz o jakiejkolwiek zmianie 

dotyczącej dokumentu, który zostanie wykorzystany w czasie podróży. Klient odpowiada również 

za sprawdzenie, czy wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas rezerwacji są prawidłowe. 

Podróżujący ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie powyższych zasad i za wszelkie 

skutki wynikającego z tego. Podróżujący ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych 

dokumentów wymaganych podczas podróży (m.in. dowodu osobistego, paszportu, wiz, 

upoważnień do przewozu dziecka za granicę itp). 

5.5. Ponadto Podróżujący zobowiązany jest upewnić się, że imię i nazwisko widniejące w dokumencie, 

który zostanie wykorzystany w czasie podroży, są takie same jak te figurujące w Planie Podróży. 

W przeciwnym wypadku, Podróżujący może nie zostać dopuszczony do podróży, a jego 

ubezpieczenie może być nieważne. Jeśli, po dokonaniu rezerwacji Imprezy Turystycznej lub 

Powiązanych Usług Turystycznych, ale przed rozpoczęciem podróży, nazwisko Podróżującego 

ulega zmianie, np. w wyniku ślubu, Wizz Tours musi zostać niezwłocznie poinformowany o tym 

fakcie tak, aby móc dokonać niezbędnych zmian we wszystkich dokumentach związanych z 

Imprezą Turystyczną lub Powiązanymi Usługami Turystycznymi. Należy pamiętać, że zmiany 

nazwiska są płatne. Obowiązujące taryfy można sprawdzić w Cenniku Opłat.  

5.6. Ponadto w przypadku Imprezy Turystycznej obejmującej przelot samolotem, jeżeli Klient 

wymaga pomocy specjalnej, zobowiązany jest On do poinformowania Naszego Telecentrum o 

swojej niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej oraz typie wózka inwalidzkiego 

albo innego sprzętu pomocniczego, który Klient chce przetransportować albo którego będzie 

potrzebować podczas lotu, albo o jakiejkolwiek zmianie w tym względzie, najpóźniej 48 godzin 

przed planowaną godziną odlotu.. 

5.7. Każdej osobie poniżej 18. roku życia musi towarzyszyć w podróży osoba dorosła. Inne 

ograniczenia i warunki przewozu mogą być przewidziane przez Naszych Dostawców Usług 

Turystycznych, a niektóre kraje mogą posiadać ostrzejsze przepisy dotyczące transportu osób 

niepełnoletnich. Informacje ogólne w tym zakresie dostępne są na naszej Stronie Internetowej. 

Zastosowanie mają przepisy obowiązujące w danym kraju. Wyjątki te opisane są w szczegółach 

dotyczących konkretnych ofert, dlatego Wizz Tours zdecydowanie zaleca Podróżującym, aby 

sprawdzili warunki konkretnego Dostawcy Usług Turystycznych przed potwierdzeniem swojej 

rezerwacji. Odpowiedzialność za spełnienie wszelkich dodatkowych lub specjalnych warunków 

obowiązujących w kraju docelowym ponosi wyłącznie Podróżujący. 

5.8. Podróżujący jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji 

obowiązujących w podróży (np. paszport, cło, waluta obca, przepisy dotyczące ochrony 

zdrowotnej itd.), jak również przepisów i tradycji w kraju przyjmującym. Wizz Tours nie ponosi 

odpowiedzialności za żadne szkody i koszty wynikłe z naruszenia powyższych przepisów. Szkody 

i koszty wynikłe ze złamania tych przepisów ponosi Podróżujący. Podczas zawierania Umowy 
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Wizz Tours zwraca Podróżującemu uwagę na powyższe: informacje w formie pisemnej znajdują 

się na Stronie Internetowej. Jeżeli Podróżujący z własnej winy zostanie wykluczony z podróży po 

rozpoczęciu podróży z powodu naruszenia obowiązujących przepisów, Wizz Tours podejmie 

działania zgodnie z warunkami odstąpienia od Umowy, tj. Podróżujący nie ma prawa do zwrotu 

wniesionej opłaty za uczestnictwo. 

5.9. Akceptując niniejsze Warunki, Podróżujący przyjmuje do wiadomości, że w niektórych 

przypadkach podczas realizacji Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych 

może być wymagana komunikacja w języku obcym innym niż język ojczysty Podróżującego lub 

że niektóre informacje dotyczące Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych 

mogą zostać udzielone Podróżującemu w języku obcym. 

5.10. Jeżeli Podróżujący nie ubezpieczył się w Wizz Tours, jest on zobowiązany do 

ubezpieczenia się we własnym zakresie. W przypadku braku ubezpieczenia, wszystkie szkody i 

koszty wynikłe na skutek choroby, wypadku lub uszkodzenia bagażu ponosi Podróżujący.   

6. PRAWA I OBOWIĄZKI WIZZ TOURS 

6.1. Wizz Tours zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy tudzież do odstąpienia od niej w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, m.in. klęsk żywiołowych, strajków, wojen, zmian politycznych, 

opóźnień w ruchu lotniczym lub likwidacji określonych połączeń lotniczych, oraz w przypadku 

tymczasowego zamknięcie ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego.  

6.2. Wizz Tours nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące w środowisku naturalnym z 

wyjątkowych przyczyn ani za niedogodności lub szkody wynikłe z przyczyn naturalnych. 

6.3. Wszystkie ceny podane przez Wizz Tours stanowią Cenę Całkowitą zawierającą podatki z tytułu 

sprzedaży oraz koszty manipulacyjne. Cena Całkowita może natomiast nie zawierać wszystkich 

opłat lokalnych, które należy uiścić na miejscu. Wizz Tours dołoży starań, aby informację o 

opłatach lokalnych umieścić w opisie ofert, ale może okazać się to niemożliwe lub mogą one 

niekiedy ulec zmianie. Powszechnie stosowane opłaty lokalne obejmują, ale nie ograniczają się 

do podatków miejskich albo turystycznych oraz opłat za: klimatyzację, sejf, pilot telewizyjny, 

usługi spa, ręczniki basenowe lub plażowe, dzienny postój parkingowy, rozrywki i zajęcia poza 

miejscem zakwaterowania, fotelik dla dziecka, łóżeczko dla dziecka, opiekunkę do dziecka, 

posiłki dla niemowląt, serwis hotelowy, mini bar, telewizję/telewizję satelitarną, połączenia 

telefoniczne, widok na morze, leżaki, jacuzzi, saunę, tenis stołowy, bilard i rzutki. 

6.4. Z zastrzeżeniem punktu Error! Reference source not found., Wizz Tours zastrzega sobie prawo 

do zmiany Ceny Całkowitej po dokonaniu rezerwacji przez Klienta, ale nie później niż 30 dni 

przed wylotem i w stopniu nie większym niż 8% ceny pierwotnej, w przypadku gdy koszty 

poszczególnych elementów Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych ulegną 

nieprzewidzianej zmianie. Po wysłaniu Klientowi Planu Podróży, jedyne zmiany w Cenie 

Całkowitej dotyczyć będą kosztów transportu (paliwo, opłaty i podatki lotniskowe oraz wszelkie 

inne koszty transportu, które stanowią część naszej umowy z przewoźnikiem), obowiązujących 

podatków, ceł oraz wahań kursów walut, mających zastosowanie do Imprezy Turystycznej. 

6.5. Jeśli wzrost kosztów nie przekroczy 2% Ceny Całkowitej, nie obciążymy nimi Klienta. Jedynie w 

przypadku wzrostu kosztów o co najmniej 2% Ceny Całkowitej poniesie je Klient. Po zapłaceniu 

przez Klienta Ceny Całkowitej zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności Wizz Tours 

zobowiązuje się wystawić i doręczyć Klientowi wszystkie dokumenty podróżne w postaci Planu 

Podróży:  

6.5.1. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem i Planem Podróży zawierającym numer rezerwacji 

oraz szczegółowe informacje dotyczące podróży. E-mail z Planem Podróży zostanie 

wysłany po dokonaniu rezerwacji przez internet oraz pełnej wpłacie Ceny Całkowitej.  
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6.5.2. Należy zauważyć, że Podróżujący może zostać poproszony przez jednego z Dostawców 

Usług Turystycznych o przedstawienie numeru rezerwacji lub e-maila z Planem Podróży 

jako dowód dokonania rezerwacji. Wizz Tours zaleca zatem, aby Podróżujący zabrał ze 

sobą wydruk e-maila z Planem Podróży.  

6.5.3. Wizz Tours nie wystawia Podróżującemu osobnego e-biletu, vouchera, czy biletu 

papierowego. 

6.5.4. W wyjątkowych okolicznościach spowodowanych ograniczeniami w dostępie do biletów 

pozostającymi poza kontrolą Podróżującego Wizz Tours może nie być w stanie przekazać 

linii lotniczej informacji o dokonanych rezerwacjach, które są niezbędne dla linii lotniczej 

w celu sfinalizowania zamówienia. W takim wypadku Wizz Tours dołoży starań, aby 

Podróżujący został o tym poinformowany w ciągu 48 godzin od wysłania Planu Podróży 

oraz dokona zwrotu kosztów lub też zorganizuje usługę zastępczą. Jeżeli Podróżujący 

zdecyduje się na usługę zastępczą, a usługa ta jest droższa od tej pierwotnie zamówionej, 

jest on odpowiedzialny za opłacenie różnicy w cenie. 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI 

7.1. Warunki płatności dla rezerwacji dokonywanych przez Internet lub Telecentrum 

7.1.1. W przypadku zawarcia umowy w ciągu 60 dni przed rozpoczęciem podróży Podróżujący 

zapłaci zaliczkę w wysokości 30% Ceny Całkowitej i Kaucję w wysokości 10% Ceny 

Całkowitej w dniu rezerwacji, chyba że Warunki Ogólne stanowią inaczej. Podróżujący 

uiści pozostałą kwotę Ceny Całkowitej najpóźniej 30 dni przed datą wylotu. Jeżeli Klient 

nie uiści pozostałej kwoty w terminie, Wizz Tours zastrzega sobie prawo do anulowania 

rezerwacji, zatrzymując kwotę kaucji należnej Wizz Tours w przypadku anulowania 

rezerwacji. 

7.1.2. W przypadku zawarcia umowy w ciągu 60 dni, ale nie później niż 30 dni przed 

rozpoczęciem podróży Podróżujący zapłaci zaliczkę w wysokości 40% Ceny Całkowitej 

w dniu rezerwacji, chyba że Warunki Ogólne stanowią inaczej. Podróżujący uiści 

pozostałą kwotę Ceny Całkowitej najpóźniej 30 dni przed datą wylotu. 

7.1.3. W przypadku zawarcia umowy w przeciągu 30 dni przed rozpoczęciem podróży 

Podróżujący jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 100% Ceny Całkowitej w 

momencie rezerwacji. 

7.1.4.  Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym została zaksięgowana na rachunku 

bankowym Wizz Tours. Jeżeli Cena Całkowita nie zostanie zaksięgowana w 

wyznaczonym terminie, Wizz Tours zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i 

do obciążenia Podróżującego kosztami poniesionymi w związku z tym. 

7.1.5. Podróżujący mogą dokonać wpłaty kartą kredytową, a gdy taka opcja jest dostępna i 

wymieniona osobno, również przelewem bankowym. Przelew bankowy nie musi być 

dostępną metodą zapłaty dla każdej rezerwacji. 

7.1.6. Płatności przelewem bankowym podlegają specjalnym warunkom. 

7.1.6.1. Podróżujący jest zobowiązany zadbać o to, aby wymagana opłata została 

zaksięgowana na koncie podanym w czasie rezerwacji przez Wizz Tours 

niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Cena Całkowita nie 

zostanie zaksięgowana w odpowiednim czasie, Wizz Tours zastrzega sobie prawo 

do anulowania rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.  

7.1.6.2. Podróżujący jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 

przelewu bankowego. 
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7.1.6.3. Jeżeli Podróżujący nie otrzyma od Wizz Tours w ciągu 5 dni od dokonania 

rezerwacji Planu Podróży, jest On zobowiązany do skontaktowania się z 

Telecentrum w celu sprawdzenia statusu rezerwacji. 

7.1.6.4. Wizz Tours zwraca wszelkie niezidentyfikowane płatności z powrotem na konto 

bankowe, z którego pochodzą. Podróżujący ponosi wszelkie koszty związane ze 

zwrotem płatności dokonanych przelewem bankowym. 

7.1.6.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zapłatę Ceny Całkowitej, nawet jeżeli Cena 

Całkowita została opłacona przez osobę trzecią. Możemy anulować rezerwację lub 

zablokować płatność bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli uznamy kartę 

debetową lub kredytową użytą do dokonania płatności lub płatność przelewem 

bankowym lub szczegóły dotyczące rezerwacji za wskazujące na wysokie ryzyko 

oszustwa lub będziemy mieć uzasadnione podejrzenia, że posiadacz karty lub 

podróżujący jest powiązany z inną działalnością oszukańczą.  

7.2. Indywidualne warunki płatności 

7.2.1 W niektórych przypadkach do niektórych rodzajów Umów mogą mieć zastosowanie 

warunki płatności inne od tych określonych w punkcie 7.1. Są to następujące przypadki: 

 7.2.1.1 jeżeli umowa zawarta z podmiotem zagranicznym określa bardziej rygorystyczne 

warunki płatności; lub 

 7.2.1.2 jeżeli przewoźnik lotniczy zapewniający transport lotniczy w ramach Imprezy 

Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych nakazuje obowiązek zapłaty również w 

przypadku anulowania na więcej niż 60 dni przed odlotem, który to obowiązek zapłaty może 

zostać przeniesiony przez Wizz Tours na Podróżującego; lub 

 7.2.1.3 jeżeli transport lotniczy stanowiący część Imprezy Turystycznej lub Powiązanych 

Usług Turystycznych obejmuje pasażerski transport lotniczy w ramach regularnych lotów. 

7.2.2 W powyższych przypadkach poszczególni dostawcy usług Wizz Tours zazwyczaj 

określają indywidualne warunki w celu zapewnienia Podróżującym specjalnych zniżek. 

7.3. Warunki płatności w przypadku rezerwacji online 

7.3.1 Niezależnie od postanowień punktu 7.1 w przypadku rezerwacji online Podróżujący jest 

zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości 100% Ceny Całkowitej w momencie 

rezerwacji. W takich okolicznościach Podróżującym oferowane są specjalne zniżki w 

porównaniu do rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem Telecentrum, gdzie 

obowiązują inne warunki płatności. Jeżeli jednak Dostawca usługi stanowiącej część 

Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych umożliwia płatność na raty 

także w przypadku rezerwacji online, Wizz Tours również umożliwia płatność na raty w 

przypadku takiej Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. 

Indywidualne warunki płatności mające zastosowanie do niektórych Imprez 

Turystycznych lub Powiązanych Usług Turystycznych są wskazane w trakcie rezerwacji. 

7.4. Warunki płatności w przypadku rezerwacji przez Telecentrum 

7.4.1 Podróżujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rezerwacji dokonywanych za 

pośrednictwem Telecentrum mogą obowiązywać wyższe ceny Imprez Turystycznych lub 

Powiązanych Usług Turystycznych niż w przypadku podobnych Imprez Turystycznych lub 

Powiązanych Usług Turystycznych oferowanych za pośrednictwem Internetu. 
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7.4.2 W przypadku rezerwacji przez Telecentrum należy uiścić dodatkową opłatę za rezerwację 

zgodnie z Cennikiem Opłat. 

7.5. Wystawienie faktury 

7.5.1. Wizz Tours wystawia faktury elektroniczne za wszystkie rezerwacje dokonane przez 

Internet lub poprzez Telecentrum. 

7.5.2. Akceptując niniejsze Warunki, Podróżujący udziela wyraźnej zgody na wystawienie przez 

Wizz Tours w odniesieniu do Ceny Całkowitej jedynie faktury elektronicznej. Faktura ta 

zostanie wysłana drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail podany przez Klienta w 

trakcie rezerwacji. Dodatkowo Podróżujący, na żądanie zgłoszone poprzez Telecentrum, 

może otrzymać drukowaną kopię faktury elektronicznej za opłatą, której wysokość jest 

podana na Stronie Internetowej w Cenniku Opłat lub jest udostępniana przez Telecentrum. 

Drukowana kopia faktury zostanie wysłana na adres podany Telecentrum przez 

Podróżującego. Podróżujący może żądać wydania zmienionej faktury zawierającej dane 

inne niż podane w trakcie rezerwacji, za co może zostać pobrana opłata od Podróżującego. 

7.5.3. Faktury elektroniczne są wystawiane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

węgierskiego. 

7.5.4.  Zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o podatku VAT, jeżeli Podróżujący nie ma 

faktury wystawionej na własne nazwisko, Wizz Tours doliczy do opublikowanych cen 

podatek VAT w wysokości 27%. Wartość wystawionej faktury nie zostanie powiększona 

o podatek VAT, jeżeli Podróżujący zobowiąże się, że kupuje usługę jako odbiorca 

końcowy (tj. nie do odsprzedaży). 

8. ZMIANY I ANULOWANIE DOKONYWANE PRZEZ PODRÓŻUJĄCEGO 

8.1. Zmiany dokonywane przez Podróżującego 

8.1.1. Jeśli po potwierdzeniu rezerwacji przez Wizz Tours, Podróżujący chciałby dokonać 

jakiejkolwiek zmiany dotyczącej zarezerwowanej Imprezy Turystycznej lub Powiązanych 

Usług Turystycznych (między innymi imię i nazwisko Podróżującego, data wyjazdu albo 

przyjazdu, zakwaterowanie itp.), Wizz Tours dołoży wszelkich starań, aby takie zmiany 

umożliwić, przy czym Wizz Tours nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewywiązanie 

się z powyższego ustalenia. Żądania zmian lub modyfikacji w ciągu 24 godzin przed 

odlotem nie będą akceptowane. 

8.1.2. Podróżujący mogą przenieść swoje prawa i obowiązku zgodnie z Umową na inną osobę 

spełniającą warunki Umowy nie później niż w ciągu 24 godzin do wylotu. Podróżujący 

powinien niezwłocznie poinformować Wizz Tours o przeniesieniu swoich praw i 

obowiązków wynikających z Umowy nie później niż na początku podróży. Podróżujący i 

osoby trzecie są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania wynikające z przeniesienia 

praw i obowiązków oraz za dodatkowe koszty wynikające z tego przeniesienia. W 

przypadku nieuiszczenia dodatkowych kosztów w terminie rezerwację uważa się za 

anulowaną. 

8.1.3. W razie dokonania jakiejkolwiek zmiany Podróżujący jest zobowiązany do uiszczenia 

odpowiedniej opłaty administracyjnej zgodnie z Cennikiem Opłat dostępnym na Stronie 

Internetowej.  

8.1.4. Opłata administracyjna nałożona przez Wizz Tours jest płatna niezależnie od innych 

ewentualnych opłat administracyjnych lub należnych z tytułu różnicy w cenie świadczenia 

należnych konkretnemu Dostawcy Usług Turystycznych, które pobierane są w pierwszej 
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kolejności bezpośrednio od Wizz Tours. Następnie Wizz Tours obciąży tymi opłatami w 

przejrzysty sposób Klienta.  

8.1.5. Należy pamiętać, że w następstwie niektórych zmian rezerwacji, Klient zostanie obciążony 

opłatą administracyjną, której wysokość może odpowiadać 100% pierwotnej Ceny 

Całkowitej lub przekroczyć jej wartość zgodnie z warunkami wybranych  Organizatorów 

Podróży. 

8.1.6. W przypadku zmian dotyczących usług objętych pierwotną Imprezą Turystyczną lub 

Powiązanymi Usługami Turystycznymi cena nowych usług turystycznych będzie zależeć 

od ceny obowiązującej w dniu złożenia prośby o dokonanie zmiany. Ceny te mogą różnić 

się od tych obowiązujących przy pierwotnej rezerwacji. 

8.1.7. Należy pamiętać, że możliwość dokonania zmian zależy od dostępności usług u danego 

Organizatora Podróży (linie lotnicze, hotele itp.). 

8.2. Anulowanie przez Podróżującego 

8.2.1. Jeżeli po wystawieniu przez Wizz Tours Planu Podróży, Podróżujący chciałby anulować 

zarezerwowaną Imprezę Turystyczną, Wizz Tours nałoży na Podróżującego Opłatę za 

anulowanie zgodnie z Cennikiem Opłat. Wniosek o anulowanie musi zostać złożony na 

piśmie przez Podróżującego lub Osobę Dokonującą Rezerwacji.  

8.2.2. Opłata za anulowanie nałożona przez Wizz Tours zależy od tego, ile dni przed pierwotną 

datą wylotu otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu. 

Warunki obowiązujące w przypadku anulowania dokonywanego przez Podróżującego 

Czas powiadomienia o anulowaniu Opłaty nałożone na Podróżującego 

Więcej niż 60 dni przed datą wyjazdu  Brak opłaty Wizz Tours za anulowanie 

 Zgodnie z warunkami przewoźnika lotniczego opłaty bezzwrotne i 

opłaty za anulowanie naliczane przez przewoźnika lotniczego 

pokrywa Podróżujący. 

 

36 do 60 dni przed datą wylotu (w przypadku Umowy 

dotyczącej korzystania z apartamentów, od 46 do 60 dni) 

 Opłata Wizz Tours za anulowanie w wysokości 20 euro za 

Podróżującego 

 Zgodnie z warunkami Organizatora Podróży (z wyjątkiem 

przewoźnika lotniczego), opłaty bezzwrotne i opłaty za anulowanie 

naliczane przez Organizatora Podróży pokrywa Podróżujący, przy 

czym opłata Wizz Tours za anulowanie nie może przekroczyć 10% 

Ceny Całkowitej. 

 Zgodnie z warunkami przewoźnika lotniczego, opłaty bezzwrotne i 

opłaty za anulowanie naliczane przez Organizatora Podróży 

pokrywa Podróżujący. 

15 do 35 dni przed datą wylotu (w przypadku Umowy 

dotyczącej korzystania z apartamentów, od 46 do 60 dni) 

 Opłata Wizz Tours za anulowanie w wysokości 30 euro za 

Podróżującego  

 Zgodnie z warunkami Organizatora Podróży, opłaty bezzwrotne i 

opłaty za anulowanie naliczane przez Dostawcę Usług 

Turystycznych pokrywa Podróżujący. 
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14 dni przed datą wylotu lub później  Opłata Wizz Tours za anulowanie w wysokości 40 euro za 

Podróżującego 

 Zgodnie z warunkami Organizatora Podróży, opłaty bezzwrotne i 

opłaty za anulowanie naliczane przez Dostawcę Usług 

Turystycznych pokrywa Podróżujący. 

8.2.3. Oprócz opłat za anulowanie nałożonych i pobranych przez Organizatora Podróży w 

pierwszej kolejności bezpośrednio od Wizz Tours, którymi następnie Wizz Tours obciąży 

w przejrzysty sposób Klienta, naliczana jest opłata Wizz Tours za anulowanie.  

8.2.4. Należy pamiętać, że w zależności od warunków świadczenia usług Organizatora Podróży, 

niektóre wnioski o anulowanie mogą skutkować koniecznością uiszczenia całkowitej opłaty 

za anulowanie w wysokości do 100% Ceny Całkowitej, jeżeli usługi Organizatorów 

Podróży były sprzedawane bez możliwości otrzymania zwrotu kosztów.  

8.2.5. Wizz Tours ma prawo do odliczenia opłaty Wizz Tours za anulowanie od wszelkich 

płatności dokonanych przez Podróżującego.   

8.3. ZMIANY I ANULOWANIE DOKONYWANE PRZEZ WIZZ TOURS 

 

8.3.1. Wizz Tours zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy tudzież do odstąpienia od niej w 

przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa obejmuje m.in. klęski żywiołowe, 

strajki, wojny, niepokoje społeczne, działalność terrorystyczną, niestabilność polityczną, 

opóźnienia w ruchu lotniczym lub likwidację określonych połączeń lotniczych oraz 

przypadki tymczasowego zakłócenia ruchu drogowego, kolejowego lub lotniczego  

8.3.2. Jeżeli z powodów niezależnych od siebie, Wizz Tours stwierdzi, że jest zmuszony 

zmienić w sposób znaczący którekolwiek z istotnych postanowień Umowy jeszcze przed 

odlotem, w szczególności, jeżeli wskaźnik wzrostu ceny przekroczy 8%, Podróżujący 

zostanie niezwłocznie zawiadomiony o tym fakcie. W takim przypadku Podróżujący 

może odstąpić od Umowy lub, jeżeli Podróżujący zaakceptuję zmianę, Cena Całkowita 

ulegnie zmianie. Podróżujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wizz Tours 

o swojej decyzji. 

8.3.3. Wizz Tours zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy poprzez pisemne 

zawiadomienie o tym Podróżującego nie później niż 20 dni przed wylotem, m.in. jeśli 

liczba Podróżujących jest mniejsza niż wymagana minimalna liczba Podróżujących 

podana przez Wizz Tours podczas rezerwacji. 

8.3.4. W przypadku anulowania i zmian dokonywanych przez Wizz Tours, w odniesieniu do 

praw Podróżujących pierwszeństwo mają postanowienia art. 18-21 Rozporządzenia. 

 

8.4. jest  

9. OBOWIĄZKOWE POWIADOMIENIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 

Oferowane połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę Turystyczną lub Powiązane Usługi 

Turystyczne w rozumieniu Rozporządzenia.  

9.1. Informacje dotyczące umowy o Imprezę Turystyczną 

W związku z powyższym będą Ci przysługiwały wszystkie prawa mające zastosowanie w przypadku 

Imprezy Turystycznej. Firma Wizz Tours ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność imprezy 

turystycznej z umową. 



 

4 

 

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, firma Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot 

płatności i, jeżeli elementem imprezy turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku 

niewypłacalności firmy. 

Najważniejsze prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie umów o usługi turystyczne, a w 

szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne: 

- Przed zawarciem umowy o Imprezę Turystyczną Podróżujący otrzymają wszystkie niezbędne 

informacje na temat Imprezy Turystycznej. 

- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich 

usług turystycznych objętych umową. 

- Podróżujący otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą 

skontaktować się z organizatorem turystyki lub biurem podróży. 

- Podróżujący mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w odpowiednio 

wcześniejszym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. 

- Cena Imprezy Turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty 

(na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym wypadku 

podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Jeżeli 

podwyżka ceny przekracza 8% ceny Imprezy Turystycznej, Podróżujący może rozwiązać umowę. 

Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, Podróżujący ma prawo do 

obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 

- Podróżujący mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać 

pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów Imprezy Turystycznej, inny niż cena, 

zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za Imprezę Turystyczną odwoła 

ją przed jej rozpoczęciem, Podróżujący mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach 

do odszkodowania. 

- W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują 

poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – 

Podróżujący mogą, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia 

jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie. 

- Ponadto Podróżujący mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 

rozwiązać umowę za odpowiednią i uzasadnioną opłatą. 

- Jeżeli po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane 

zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie 

alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa 

na realizację Imprezy Turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, Podróżujący 

mogą rozwiązać umowę bez opłaty za jej rozwiązanie. 

- Podróżujący są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkody w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. 

- Organizator turystyki musi zapewnić pomoc Podróżującemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. 

 W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli 

organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej i jeżeli Impreza 

Turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót Podróżujących do kraju. Wizz Tours korzysta 

z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 
4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek niewypłacalności. Podróżujący mogą 

skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym organem (Budapest 

mailto:info@colonnade.hu
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Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora podróży. 

9.2. Informacje dotyczące przekazywania danych przez organizatora podróży zgodnie z art. 2 lit. b), 

be) Rozporządzenia. 

W przypadku zawarcia umowy z Wizz Tours najpóźniej 24 godziny po otrzymaniu potwierdzenia 

rezerwacji pierwszej podróży usługę turystyczną świadczona przez Wizz Tours i usługę świadczoną 

przez innego dostawcę usług uznaje się za Imprezę turystyczną zgodnie z Rozporządzeniem. 

Podróżującemu będą przysługiwały wszystkie prawa mające zastosowanie w przypadku imprezy 

turystycznej. Firma Wizz Tours ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność imprezy turystycznej z 

umową. 

Zgodnie z wymogami prawa Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli 

elementem imprezy turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. 

Prawa Podróżującego zgodnie z Rozporządzeniem: 

- Przed zawarciem umowy o udział imprezę turystyczną Podróżujący otrzymają wszystkie niezbędne 

informacje na temat Imprezy Turystycznej i Powiązanych Usług Turystycznych. 

- Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich 

usług turystycznych objętych umową. 

- Podróżujący otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą 

skontaktować się z organizatorem turystyki lub biurem podróży. 

- Podróżujący mogą przenieść Imprezę Turystyczną lub Powiązane Usługi Turystyczne na inną osobę, 

powiadamiając o tym organizatora w odpowiednio wcześniejszym terminie, z zastrzeżeniem 

ewentualnych dodatkowych kosztów. 

- Cena Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych może zostać podwyższona 

jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie 

przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni 

przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. Jeżeli podwyżka 

ceny przekracza 8% ceny Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych, Podróżujący 

może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, 

Podróżujący ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. 

- Podróżujący mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za jej rozwiązanie i 

uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów Imprezy Turystycznej lub 

Powiązanych Usług Turystycznych, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca 

odpowiedzialny za Imprezę Turystyczną lub Powiązane Usługi Turystyczne odwoła Imprezę 

Turystyczną lub Powiązane Usługi Turystyczne przed ich rozpoczęciem, Podróżujący mają prawo do 

zwrotu wpłat oraz do rekompensaty na warunkach określonych w Rozporządzeniu. 

- W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują 

poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na Imprezę Turystyczną lub 

Powiązane Usługi Turystyczne – Podróżujący mogą, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej lub 

Powiązanych Usług Turystycznych, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za 

rozwiązanie. 

mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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- Podróżujący mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej lub Powiązanych 

Usług Turystycznych rozwiązać umowę za odpowiednią i uzasadnioną opłatą. 

- Jeżeli po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych ich znaczące 

elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez 

dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone 

zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług 

Turystycznych, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, Podróżujący mogą rozwiązać 

umowę bez opłaty za rozwiązanie. 

- Podróżujący są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkody w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. 

- Organizator musi zapewnić pomoc Podróżującemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. 

- W przypadku gdy organizator stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator 

turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług 

Turystycznych i jeżeli Impreza Turystyczna lub Powiązane Usługi Turystyczne obejmują transport, 

zapewniony jest powrót Podróżujących do kraju. Wizz Tours korzysta z ochrony na wypadek 

niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), podmiotu 

odpowiedzialnego za ochronę na wypadek niewypłacalności. Podróżujący mogą skontaktować się z 

tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym organem (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr 

telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze względu na niewypłacalność 

organizatora. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.3. Informacje dotyczące umów zawartych przez przewoźnika sprzedającego bilet w obie strony 

internetowemu dystrybutorowi powiązanych usług turystycznych 

W przypadku rezerwacji w naszej firmie kolejnych usług turystycznych na podróż lub wakacje po 

zapłaceniu za wybrane wcześniej usługi turystyczne Podróżującemu NIE przysługują prawa jak w 

przypadku Imprezy Turystycznej czy Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z Rozporządzeniem. 

W związku z tym nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług 

turystycznych. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z danym dostawcą usług. 

Jednak w przypadku dodatkowych usług turystycznych na stronie internetowej naszej firmy 

umożliwiającej rezerwację, te usługi podróżne stają się częścią imprezy turystycznej. W takim 

przypadku Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli elementem imprezy 

turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. Warto zauważyć, że 

nie uprawnia to do zwrotu środków w przypadku niewypłacalności danego dostawcy usług. 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności można znaleźć poniżej: 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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Wizz Tours korzysta z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek 

niewypłacalności. 

Podróżujący mogą skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym 

organem (Budapest Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora. 

Uwaga: Zakres powyższej ochrony na wypadek niewypłacalności nie obejmuje stosunku umownego, 

w który weszły podmioty inne niż Wizz Tours i który może zostać odpowiednio wykonany niezależnie 

od niewypłacalności Wizz Tours. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.4. Informacje dotyczące umów zawartych przez przewoźnika sprzedającego bilet w jedną stronę 

internetowemu dystrybutorowi powiązanych usług turystycznych 

W przypadku rezerwacji w naszej firmie kolejnych usług turystycznych na podróż lub wakacje po 

zapłaceniu za wybrane wcześniej usługi turystyczne Podróżującemu NIE przysługują prawa jak w 

przypadku Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z Rozporządzeniem. 

W związku z tym nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług 

turystycznych. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z danym dostawcą usług. 

Jednak w przypadku dodatkowych usług turystycznych na stronie internetowej naszej firmy 

umożliwiającej rezerwację, te usługi podróżne stają się częścią imprezy turystycznej. W takim 

przypadku Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli elementem imprezy 

turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. Warto zauważyć, że 

nie uprawnia to do zwrotu środków w przypadku niewypłacalności danego dostawcy usług. 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności można znaleźć poniżej: 

korzysta z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, 

+36 1 4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek niewypłacalności. 

Podróżujący mogą skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym 

organem (Budapest Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora. 

Uwaga: Zakres powyższej ochrony na wypadek niewypłacalności nie obejmuje stosunku umownego, 

w który weszły podmioty inne niż Wizz Tours i który może zostać odpowiednio wykonany niezależnie 

od niewypłacalności Wizz Tours. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.5. Informacje dotyczące zawarcia umów o internetowe imprezy turystyczne, zawartych w obecności 

Podróżującego i przedsiębiorcy innego niż przewoźnik sprzedający bilet w obie strony  

W przypadku rezerwacji w naszej firmie kolejnych usług turystycznych na podróż lub wakacje po 

zapłaceniu za wybrane wcześniej usługi turystyczne Podróżującemu NIE przysługują prawa jak w 

przypadku Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z Rozporządzeniem. 

W związku z tym nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług 

turystycznych. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z danym dostawcą usług. 

Jednak w przypadku dodatkowych usług turystycznych na stronie internetowej naszej firmy 

umożliwiającej rezerwację, te usługi podróżne stają się częścią imprezy turystycznej. W takim 

przypadku Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli elementem imprezy 

turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. Warto zauważyć, że 

nie uprawnia to do zwrotu środków w przypadku niewypłacalności danego dostawcy usług. 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności można znaleźć poniżej: 

korzysta z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, 

+36 1 4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek niewypłacalności. 

Podróżujący mogą skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym 

organem (Budapest Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora. 

Uwaga: Zakres powyższej ochrony na wypadek niewypłacalności nie obejmuje stosunku umownego, 

w który weszły podmioty inne niż Wizz Tours i który może zostać odpowiednio wykonany niezależnie 

od niewypłacalności Wizz Tours. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.6. Informacje dotyczące umów zawartych przez przewoźnika sprzedającego bilet w obie strony 

internetowemu dystrybutorowi usług imprezy turystycznej 

W przypadku rezerwacji w naszej firmie kolejnych usług turystycznych na podróż lub wakacje po 

zapłaceniu za wybrane wcześniej usługi turystyczne Podróżującemu NIE przysługują prawa jak w 

przypadku Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z Rozporządzeniem. 

W związku z tym nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług 

turystycznych. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z danym dostawcą usług. 

Jednak w przypadku rezerwacji dodatkowej podróży najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu 

rezerwacji pierwszej podróży usługę turystyczną świadczoną przez Wizz Tours i usługę świadczoną 

przez innego dostawcę usług uznaje się za Imprezę turystyczną zgodnie z rozporządzeniem. W takim 

mailto:info@colonnade.hu
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przypadku Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli elementem imprezy 

turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. Warto zauważyć, że 

nie uprawnia to do zwrotu środków w przypadku niewypłacalności danego dostawcy usług. 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności można znaleźć poniżej: 

korzysta z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, 

+36 1 4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek niewypłacalności. 

Podróżujący mogą skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym 

organem (Budapest Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora. 

Uwaga: Zakres powyższej ochrony na wypadek niewypłacalności nie obejmuje stosunku umownego, 

w który weszły podmioty inne niż Wizz Tours i który może zostać odpowiednio wykonany niezależnie 

od niewypłacalności Wizz Tours. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.7. Informacje dotyczące umów zawartych przez przewoźnika sprzedającego bilet w jedną stronę 

internetowemu dystrybutorowi powiązanych usług turystycznych 

W przypadku rezerwacji w naszej firmie kolejnych usług turystycznych na podróż lub wakacje po 

zapłaceniu za wybrane wcześniej usługi turystyczne Podróżującemu NIE przysługują prawa jak w 

przypadku Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z Rozporządzeniem. 

W związku z tym nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie tych usług 

turystycznych. W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z danym dostawcą usług. 

Jednak w przypadku rezerwacji dodatkowej podróży najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu 

rezerwacji pierwszej podróży usługę turystyczną świadczoną przez Wizz Tours i usługę świadczoną 

przez innego dostawcę usług uznaje się za Imprezę turystyczną zgodnie z rozporządzeniem. W takim 

przypadku Wizz Tours zapewnia ochronę umożliwiającą zwrot płatności i, jeżeli elementem imprezy 

turystycznej jest transport, powrót do kraju w przypadku niewypłacalności firmy. Warto zauważyć, że 

nie uprawnia to do zwrotu środków w przypadku niewypłacalności danego dostawcy usług. 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony na wypadek niewypłacalności można znaleźć poniżej: 

Wizz Tours korzysta z ochrony na wypadek niewypłacalności firmy Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), podmiotu odpowiedzialnego za ochronę na wypadek 

niewypłacalności. 

Podróżujący mogą skontaktować się z tym podmiotem lub w stosownych przypadkach z właściwym 

organem (Budapest Főváros Kormányhivatala, adres: 1056 Budapeszt, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr telefonu: 06-1-328-5862) w razie odmowy dostępu do usług ze 

względu na niewypłacalność organizatora. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:info@colonnade.hu
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Uwaga: Zakres powyższej ochrony na wypadek niewypłacalności nie obejmuje stosunku umownego, 

w który weszły podmioty inne niż Wizz Tours i który może zostać odpowiednio wykonany niezależnie 

od niewypłacalności Wizz Tours. 

Rozporządzenie rządu nr 472/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie umów o usługi turystyczne, a 

w szczególności umów o imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne jest dostępne pod 

poniższym adresem: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

10. PRZELOT SAMOLOTEM 

10.1. Przepisy w zakresie przewozu lotniczego pasażerów mają zastosowanie do każdego 

wykonywanego transportu samolotem. Odpowiedzialność Wizz Tours oraz innych przewoźników 

jest regulowana i ograniczona przepisami (i) Konwencji warszawskiej z 1929 roku o 

ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, (ii) 

Konwencji montrealskiej z 1999 roku o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących 

międzynarodowego przewozu lotniczego i (iii) Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 

w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. 

10.2. Zgodnie z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi transportu lotniczego, przewoźnik 

i Wizz Tours zastrzegają sobie prawo do zmiany dat wylotów, trasy, miejsca wylotu, kierunku 

podróży, możliwości transferu lotniskowego, przewoźnika, typu samolotu czy miejsca 

międzylądowania. Podróżujący wyraźnie potwierdza, że wszystkie wcześniejsze informacje 

dotyczące transportu lotniczego mają charakter wyłącznie informacyjny. 

10.3. Wizz Tours nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, zmiany dotyczące 

lotu, rozkładu, typu samolotu lub linii lotniczej. Wizz Tours zawiadomi Podróżującego możliwie 

jak najszybciej w przypadku zmiany przez przewoźnika dat wylotu, trasy, miejsca wylotu, 

kierunku podróży, możliwości transferu lotniskowego, przewoźnika, typu samolotu czy miejsca 

międzylądowania. 

10.4. W przypadku sprzedaży biletów lotniczych Podróżujący przyjmuje do wiadomości, że 

warunki przewoźnika staną się częścią Warunków Umowy, uwzględniając pierwszeństwo 

warunków przewoźnika. Zawierając Umowę, Podróżujący zostanie poinformowany o warunkach 

przewoźnika. Warunki płatności przewoźnika zostaną zastosowane przez Wizz Tours w każdym 

przypadku. Należy wyraźnie zaznaczyć, że zmiany i anulowanie przez Podróżującego mogą nie 

być dozwolone zgodnie z warunkami przewoźnika, względnie mogą spowodować podwyższenie 

opłaty administracyjnej lub opłaty za anulowanie.  

10.5. W przypadku utraty lub zniszczenia bagażu, zniszczenie lub utratę należy zgłosić do 

lotniskowego Biura Bagażu Zagubionego niezwłocznie po wylądowaniu. Zostanie sporządzony 

protokół szkody i Podróżujący otrzyma oficjalne potwierdzenie zgłoszenia szkody, będące 

dowodem potrzebnym do dalszych negocjacji z przewoźnikiem. W przypadku jego braku 

przewoźnik może odmówić odszkodowania. Należy zgłosić reklamację do przewoźnika nie 

później niż 7 dni po powrocie. 

Wizz Tours nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie bagażu. Jakiekolwiek 

roszczenia w tym zakresie należy wnosić u przewoźnika. 

11. HOTELE I ZAKWATEROWANIE 

11.1. Wizz Tours oraz Nasi zakontraktowani Dostawcy Usług Turystycznych dołożą starań, aby 

zapewnić dokładnie takie usługi, jakie są przedmiotem rezerwacji dokonanej przez 

Podróżującego. Niemniej jednak zawsze mogą wystąpić pewne niespodziewane zmiany ad-hoc. 
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11.2. W przypadku kiedy w hotelu brakuje wolnych miejsc, Wizz Tours ma prawo do zmiany 

zarezerwowanego hotelu. Wizz Tours zapewni zakwaterowanie w hotelu o standardzie podobnym 

do pierwotnie zarezerwowanego. Wizz Tours nie jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych 

żądań (np. pokój z widokiem na morze albo pokoje obok siebie) znajdujących się w wyłącznej 

gestii hotelu, jeżeli takie możliwości nie są podane na Stronie Internetowej. 

11.3. Niektóre hotele w swoim opisie na Stronie Internetowej wyszczególniają budynek główny, 

budynki przyległe, bungalowy oraz pokoje w stylu bungalowów, które wchodzą w skład 

kompleksu hotelowego. Za pokoje o podobnym standardzie w budynku głównym, budynku 

przyległym i bungalowach uważa się pokoje, które są oferowane przez Dostawcę Usług 

Turystycznych za tę samą cenę jako mające taką samą wartość. Klienci mogą jedynie wybrać 

między zakwaterowaniem w pokojach znajdujących się budynku głównym lub w budynku 

przyległym, jeżeli możliwość takiego wyboru podana jest na Stronie Internetowej. W takim 

wypadku Wizz Tours powinien zapewnić typ pokoju, który został zarezerwowany. 

11.4. Oferty specjalne mogą dotyczyć hoteli, które nie są wymienione na Stronie Internetowej 

pośród hoteli znajdujących się w ofercie standardowej. Rezerwacje dotyczące takich hoteli 

również podlegają niniejszym Warunkom. 

11.5. Klienci muszą pamiętać, że w związku z dużym obłożeniem hoteli w sezonie letnim, 

zamówienia na pokoje z widokiem na morze będą realizowane jedynie fakultatywnie, nawet w 

przypadku wniesienia za taką usługę dodatkowej opłaty. W sytuacji, kiedy pokój z widokiem na 

morze nie może być zapewniony, dopłata będzie zwrócona Klientowi po zakończeniu Imprezy 

Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. 

 

12. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI 

12.1. Podróżujący ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania zamówionej 

usługi lub faktu, że usługa ta różniła się jakością od tej, która została zamówiona. Reklamacje te 

należy przedstawić przy najbliższej sposobności lokalnemu Dostawcy Usług Turystycznych. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie i w razie konieczności nastąpi usunięcie i 

naprawienie szkody. Jeżeli Podróżujący nie zgadza się ze sposobem rozpatrywania reklamacji lub 

natychmiastowe wyjaśnienie reklamacji nie jest możliwe, zostanie niezwłocznie sporządzony 

protokół reklamacyjny uwzględniający stanowisko Podróżującego, który zostanie podpisany 

przez Podróżującego i lokalnego Dostawcę Usług Turystycznych. Podróżujący otrzyma kopię 

protokołu.  

12.2. Jeżeli Podróżujący i lokalny Dostawca Usług Turystycznych nie są w stanie rozwiązać 

problemu niezwłocznie, Podróżujący powinien skontaktować się z Telecentrum Wizz Tours 

dostępnym pod numerem podanym na Stronie Internetowej, gdzie zostanie mu udzielona dalsza 

pomoc. Po zakończeniu Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych 

Podróżujący mogą złożyć reklamację, pisząc na adres customerservice@wizztours.com. 

Reklamacja zostanie odpowiednio zbadana i rozpatrzona. Podróżujący powinien umieścić w 

reklamacji numer zamówienia, numer zamówienia Wizz Tours, daty podróży oraz szczegółowy 

opis przedmiotu reklamacji.  Klient ponosi odpowiedzialność za straty wynikające ze zbyt 

późnego zgłoszenia reklamacji. Zarzuty Podróżującego powinny zostać podane do wiadomości 

Wizz Tours w ciągu 30 dni od zakończenia podróży, z zastrzeżeniem utraty prawa do roszczeń. 

Ten termin obowiązuje również w przypadku składania reklamacji lub wnoszenia roszczeń i jego 

przekroczenie również ma skutek prawny, jakim jest utrata praw do roszczeń. Wizz Tours 

powinien udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku 

odrzucenia reklamacji Podróżujący może, do dnia 1 stycznia 2017 r., zwrócić się najpierw do 

regionalnego urzędu okręgowego (kontakt: http://jarasinfo.gov.hu), ponieważ Krajowy Urząd 

mailto:customerservice@wizztours.com
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Ochrony Konsumentów przestał istnieć w dniu 31 grudnia 2016 r. Następcą prawnym Krajowego 

Urzędu Ochrony Konsumentów jest Ministerstwo Rozwoju Narodowego (adres: 1011 Budapeszt, 

Fő utca 44-50, adres centralnej skrzynki pocztowej: 1440 Budapeszt, Pf. 1, 

http://www.kormany.hu/ com / natural-dEVELOPMENT-Ministry). 

12.3. Należy zauważyć, że w celu ochrony Państwa prywatności, przekazane nam dane osobowe 

(imię i nazwisko, adres, numer telefonu) i miejsce zamieszkania nigdy nie są przekazywane 

osobom trzecim, nawet w sytuacjach wyjątkowych, chyba że Wizz Tours zostanie o to poproszony 

przez samego Podróżującego. Koszty związane z obsługą takiej prośby oraz z przekazaniem 

danych osobowych pokrywa Podróżujący. Należy poinformować o tym krewnych przed 

wyjazdem. 

12.4. W trakcie trwania Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych 

Podróżujący jest odpowiedzialny za swój bagaż oraz rzeczy wartościowe. Wizz Tours nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy wartościowe pozostawione w samolotach, 

autokarach, samochodach, statkach lub innych środkach transportu, hotelach, miejscach 

zamieszkania, oraz przy okazji świadczenia usług, jeżeli nie jest to spowodowane zaniedbaniem 

ze strony Wizz Tours lub zaniedbaniem ze strony Organizatora Podróży. 

12.5. Podróżujący ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe dla osób 

trzecich na skutek jego własnych działań podczas Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług 

Turystycznych. 

13. PASZPORT, WIZA, CŁO I PRZEPISY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

13.1. Przepisy paszportowe i wizowe mogą ulegać zmianie. Dlatego też, przed dokonaniem 

rezerwacji, lub przynajmniej odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej 

lub Powiązanych Usług Turystycznych, Podróżujący powinien skontaktować się z ambasadą 

danego kraju, aby uzyskać informacje o aktualnie obowiązujących przepisach. Podróżujący jest 

osobiście odpowiedzialny za posiadanie ważnego paszportu lub innego dokumentu podróżnego 

oraz, jeśli jest to konieczne, ważnej wizy. Podróżujący powinien wziąć pod uwagę wszystkie 

punkty tranzytowe na trasie planowanej podróży, gdyż może się okazać, że wymagają one 

posiadania odrębnej wizy. Wydanie wizy zajmuje często dużo czasu. Z tego powodu, wskazane 

jest, aby Podróżujący wystąpił o przyznanie wizy odpowiednio wcześniej przed datą wylotu. Wizz 

Tours nie ponosi odpowiedzialności za Klientów, którzy nie posiadają dokumentów wymaganych 

do wjazdu, wyjazdu czy tranzytu przez kraje, które są opisane na Stronie Internetowej.  

13.2. Każdy kraj posiada swoje własny zasady w zakresie formalności wjazdowych, szczepień 

czy innych przepisów zdrowotnych i zasady te mogą różnić się również w zależności od 

obywatelstwa Podróżującego. Podróżujący jest osobiście odpowiedzialny za uzyskanie od 

odpowiedniej ambasady wszelkich informacji o aktualnie obowiązujących przepisach w zakresie 

wjazdu, wyjazdu czy tranzytu przez kraje, które są opisane na Stronie Internetowej. Jeżeli jest to 

wymagane, Podróżujący powinien skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem. Wizz Tours nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa niezastosowania się przez Podróżującego do 

wyżej wymienionych przepisów. Wizz Tours zaleca zatem, aby Podróżujący sprawdził wszelkie 

formalności wymagane przez kraj docelowy lub kraje tranzytowe, a także czas potrzebny do 

załatwienia tych formalności przed datą wyjazdu. 

14.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

14.1. Postanowienia ogólne 

14.1.1. Wizz Tours nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, jeżeli zaniechanie nie powstało na skutek działania 

Wizz Tours lub zakontraktowanego przez Nas Organizatora Podróży. 
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14.1.2. Wizz Tours nie odpowiada za żadną szkodę, stratę lub roszczenia wynikające z 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli jest ono spowodowane 

wyłącznie (i) działaniem albo zaniechaniem Podróżującego lub osoby, której pierwotnie 

przysługują prawa Podróżującego(ii) działaniem albo zaniechaniem osób trzecich, 

nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych 

działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć. Gdy osoba inna niż 

Podróżujący dochodzi odszkodowania z powodu śmierci lub uszkodzenia ciała 

Podróżującego, jesteśmy również zwolnieni z odpowiedzialności.  

14.1.3. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Wizz Tours ponosi 

odpowiedzialność wyłącznie za straty, które są odpowiednio udowodnione i 

udokumentowane i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków 

ani pośrednie lub wtórne szkody.  

 

14.1.4. Nasza odpowiedzialność wynikająca z umowy lub deliktu w przypadkach innych 

niż uszkodzenie ciała jest ograniczona do kwoty udokumentowanych strat w 

maksymalnej wysokości odpowiadającej dwukrotnej Cenie Całkowitej, chyba że 

obowiązujące konwencje międzynarodowe (w tym, lecz nie wyłącznie Konwencja 

montrealska) lub inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego stanowią 

inaczej.   

 

14.1.5. W przypadku podróży drogą powietrzną lub morską podróż może podlegać 

przepisom i ograniczeniom odpowiedzialności przewidzianym przez niektóre umowy 

międzynarodowe w zakresie transportu morskiego czy lotniczego (np. Konwencja 

warszawska, Konwencja montrealska czy Konwencja ateńska). Niezależnie od innych 

postanowień zawartych w tym punkcie, przepisy i ograniczenia zawarte we wszelkich 

obowiązujących umowach międzynarodowych, w tym, lecz nie wyłącznie Konwencji 

montrealskiej mają również zastosowanie do Naszej odpowiedzialności podczas 

organizacji Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. W przypadku 

gdy usługi wchodzące w skład Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług 

Turystycznych świadczone są przez Organizatorów Podróży, warunki konkretnego 

Dostawcy Usług Turystycznych również mają zastosowanie do Podróżującego i działają 

na korzyść Wizz Tours.  

 

14.1.6. Wizz Tours nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie 

lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez Podróżującego w wyniku 

jakiegokolwiek działania lub zaniechania działania przez Osobę Dokonującą Rezerwacji. 

14.1.7. Podróżujący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez 

Podróżującego osobom trzecim podczas wykonywania Umowy. W przypadku 

zachowania stwarzającego poczucie zagrożenia i niezgodnego z prawem (np. stan 

nietrzeźwości), Podróżujący może zostać wykluczony z podróży lub udziału w 

programie. Wizz Tours nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za żadne szkody. 

14.2. Funkcjonowanie Strony Internetowej 

14.2.1. Wizz Tours oferuje Stronę Internetową w stanie „tak jak jest” i dołoży wszelkich 

starań w zakresie jej utrzymania i funkcjonowania, ale nie udziela żadnej gwarancji ani 

nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające pośrednio 

lub bezpośrednio z funkcjonowania Strony Internetowej, problemów technicznych, braku 
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dostępu do usług, funkcjonalności systemu lub Strony Internetowej, czy też straty lub 

szkody związane z nimi.  

14.2.2. Wizz Tours publikuje na Stronie Internetowej różne informacje o produktach i 

usługach, które są dostarczane i oferowane przez osoby trzecie i nie bierze na siebie 

żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji ich dokładności, kompletności i 

aktualizacji informacji zawartych w takich ofertach. Niektóre informacje ulegają 

niekiedy zmianie i mogą być zweryfikowane dopiero w momencie rezerwacji.  

14.3. Siła wyższa 

14.3.1. O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, jeżeli na skutek działania siły wyższej 

(m.in. chaos polityczny, ekonomiczny lub niestabilna sytuacja) wystąpią problemy 

związane z (i) wykonywaniem Umowy lub (ii) funkcjonowaniem Strony Internetowej, 

m.in. problemy z dokonywaniem rezerwacji i otrzymywaniem potwierdzeń, Wizz Tours 

oraz/lub spółki wchodzące w skład Wizz Air Group są zwolnieni z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności prawnej wynikającej z takich problemów, a także z 

odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody, których Podróżujący 

może doświadczyć na skutek działania siły wyższej.  

14.4. Powiadomienie o roszczeniach 

14.4.1. Z zastrzeżeniem postanowień wszelkich obowiązujących umów 

międzynarodowych, w przypadkach innych niż roszczenia związane z obrażeniami ciała 

Wizz Tours nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny w razie jakichkolwiek 

roszczeń, jeżeli pisemne powiadomienie o roszczeniach nie zostanie Nam przekazane w 

terminie dwunastu (12) miesięcy od daty rezerwacji. 

15. UBEZPIECZENIE 

15.1. Wizz Tours usilnie zaleca Podróżującym zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego, 

szczególnie uwzględniając fakt, że mogą zaistnieć okoliczności, w których Wizz Tours lub 

Organizatora Podróży nie będą ponosić odpowiedzialności.  

15.2. Wizz Tours informuje Podróżującego o oferowanych ubezpieczeniach turystycznych (np. 

ubezpieczenia od wypadku, od choroby, ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie od skutków 

anulowania podróży), w tym o istotnych elementach wspomnianych umów ubezpieczeniowych 

(ryzyko objęte ubezpieczeniem od skutków anulowania podróży i składki ubezpieczeniowe do 

zapłaty). 

15.3. Jeśli Podróżujący zechce wykupić ubezpieczenie podróżne za pośrednictwem Strony 

Internetowej, zawrze umowę bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń, którego warunki będą miały 

zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia. Wizz Tours publikuje warunki zakładu ubezpieczeń 

na Stronie Internetowej. Dzięki temu Podróżujący będzie mógł zapoznać się z niniejszymi 

warunkami z wyprzedzeniem, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. W ten sposób 

Podróżujący otrzyma szczegółowe, jasne i zrozumiałe informacje dotyczące jej treści i wszystkie 

wymagane informacje dotyczące związanych z nią warunków. W odniesieniu do ubezpieczenia 

turystycznego i ubezpieczenia skutków anulowania podróży opublikowane warunki będą stanowić 

część umowy ubezpieczenia. 

15.4. Ubezpieczenie skutków anulowania podróży można zawrzeć tylko w momencie rezerwacji 

Imprezy Turystycznej lub Powiązanych Usług Turystycznych. Ubezpieczenie skutków 

anulowania podróży zaczyna obowiązywać zawarciu Umowy o Świadczenie Usług 

Turystycznych, natomiast ogólne ubezpieczenie turystyczne zaczyna obowiązywać w czasie 

określonym w Umowie, ale w obu przypadkach nie wcześniej niż zostanie uiszczona opłata za 

ubezpieczenie na rzecz Wizz Tours. 
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15.5. Opłata za ubezpieczenie skutków anulowania podróży jest wymieniona w umowie 

ubezpieczenia skutków anulowania podróży. Zakład ubezpieczeń ustala, czy Podróżujący jest 

uprawniony do zwrotu pieniędzy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15.6. Wizz Tours oświadcza, że zawarł polisę ubezpieczeniową z QBE Insurance (Europe) 

Hungarian Branch Office. 

 

  

CAŁOŚĆ UMOWY I KLAUZULA SALWATORYJNA 

15.7. Jeżeli w dowolnym czasie jakakolwiek część niniejszych Warunków (w tym jeden lub 

kilka punktów niniejszych Warunków bądź podpunkt lub akapit lub dowolna część jednego lub 

kilku punktów) zostanie uznana za nieważną lub stanie się nieważna, bądź niewykonalna w inny 

sposób z dowolnego powodu wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, zostanie ona 

uznana za nieobowiązującą, a nieobowiązywanie nie będzie miało znaczenia ani nie wpłynie 

negatywnie w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych 

Warunków.  

16. ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH 

16.1. Wizz Tours zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji na bieżąco niniejszych 

Warunków bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Art. 6 ust. 63 pkt. 5 i art. 6 ust. 67 pkt. 3 

Ustawy V z 2013 r. o kodeksie cywilnym nie mają zastosowania. Obowiązująca wersja Warunków 

będzie udostępniona na Stronie Internetowej od dnia wejścia w życie zmian. Impreza Turystyczna 

i Powiązane Usługi Turystyczne podlegają Warunkom obowiązującym w momencie rezerwacji. 

17. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

17.1. Jeżeli przepisy umów międzynarodowych lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

właściwego nie stanowią inaczej: 

a) niniejsze Warunki jak również przewóz, który Wizz Tours podejmuje się zapewnić (w zakresie 

przewozu Podróżującego lub Jego bagażu), podlegają przepisom prawa węgierskiego; i 

b) wszelkie spory pomiędzy Państwem a Nami dotyczące lub wynikające z przewozu jakimkolwiek 

środkiem transportu podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów węgierskich. „Niewyłączna 

jurysdykcja” oznacza, że mogą Państwo wnieść pozew przeciwko Nam także do innych sądów 

poza węgierskimi. 


