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KIM JESTEŚMY? 

Wizz Tours to usługa online, która umożliwia rezerwację pakietów obejmujących lot i hotel. Usługę tę świadczy firma 

Travellink. Travellink AB jest uznaną, licencjonowaną agencją podróży, która wchodzi w skład międzynarodowej grupy 

Odigeo i działa pod markami Travellink oraz Opodo. Agencja Travellink odpowiada za pakiety obejmujące lot i hotel 

sprzedawane w ramach usługi Wizz Tours oraz zapewnia obsługę klientów i usługi rezerwacji w witrynie Wizz Tours. 

Wizz Tours oferuje pakiety turystyczne składające się z lotów obsługiwanych przez linie Wizz Air i zakwaterowania w hotelu, 

które zapewnia nasz partner – Expedia Affiliate Network (EAN). EAN działa pod egidą grupy Expedia, Inc. – światowego 

lidera w zakresie usług turystycznych online – i zajmuje się tworzeniem narzędzi oraz technologii, które pomagają milionom 

turystów wyszukiwać idealne hotele na wyjazdy. EAN współpracuje z ponad 10 000 partnerów w 33 krajach. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie. 

GODZINY OTWARCIA (CET) 

Poniedziałek - piątek 09:00-18:00 

TELEFON: 

+48 22 349 92 85 

Email: wizztours@travellink.com 

Travellink AB jest spółką zarejestrowaną w Szwecji pod numerem 556596-2650, z siedzibą przy Hemvärnsgatan 9, 17154 

Solna, Szwecja.  



WARUNKI PODRÓŻY 
 

Ogólne Warunki Travellink AB 
Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Travellink AB („Witryna”) oraz dokonaniem rezerwacji prosimy o 
zapoznanie się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Dokonując zakupu za pośrednictwem Witryny potwierdzają Państwo, że 
akceptują niniejsze Warunki.  
 
Uwaga: Załącznik Nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków zawiera warunki dotyczące Imprez Turystycznych, mogące 
odbiegać od niniejszych Ogólnych Warunków. Zastosowanie niektórych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków 
zostało w sposób wyraźny wyłączone w Załączniku Nr 1. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załącznika 
Nr 1 i niniejszych Ogólnych Warunków, postanowienia zawarte w Załączniku Nr 1 są rozstrzygające. 
 
Wszelką korespondencję dotyczącą obsługi klienta lub Państwa rezerwacji należy przesyłać pocztą do Travellink 
AB, Box 1108, 172 22 Sundbyberg w Szwecji lub pocztą elektroniczną wizztours@travellink.com. 
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1. Korzystanie z Witryny 
1.1 Witryna jest dostępna dla wszystkich użytkowników (dalej „Klient” lub „Państwo”) zgodnie z niniejszymi Ogólnymi 
Warunkami (dalej „Warunki”). Dokonując zakupu za pośrednictwem Witryny lub korzystając z Witryny w inny sposób, 
potwierdzają Państwo, że akceptują niniejsze Warunki.  
 
1.2 Właścicielem Witryny jest Travellink AB, szwedzka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod 
numerem 556596-2650 z siedzibą w Solna, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Szwecja, Numer VAT SE556596265001, 
adres do korespondencji: Travellink AB, Box 1108, 172 22 Sundbyberg, Szwecja, tel. +48 22 349 92 85, e-mail 
wizztours@travellink.com (dalej zwana „Travellink”).  
 
1.3 Klient niniejszym oświadcza, że jest osobą pełnoletnią (ma co najmniej 18 lat) i posiada zdolność do czynności 
prawnych pozwalającą mu na skuteczne zawarcie umowy na podstawie niniejszych Warunków oraz do korzystania z 
Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami. Klient oświadcza również, że niniejsze Warunki w całości rozumie i akceptuje. 
Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje finansowe wynikające z korzystania z Witryny. 
Ponadto, Klient oświadcza, że wszystkie informacje przekazane przez niego w celu uzyskania dostępu do Witryny oraz w 
trakcie korzystania z Witryny są zgodne z prawdą, kompletne i dokładne, jak również, że zobowiązuje się je aktualizować na 
bieżąco.  
 
1.4 Witryna jest przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku Klienta. Modyfikowanie, zwielokrotnianie, powielanie, 
kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedaż, odsprzedaż lub wykorzystywanie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych 
jest zakazane, z zastrzeżeniem, że Klient może (i) pobrać, zapisać w pamięci komputera i uruchomić Warunki w toku 
normalnych czynności oraz (ii) drukować kopie swojego planu podróży do użytku osobistego lub w celu przekazania planu 
podróży działającej w dobrej wierze firmie zajmującej się organizacją wyjazdów.  



 
1.5 Klient zobowiązuje się nie korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. W szczególności 
Klient zobowiązuje się korzystać z Witryny wyłącznie dla swoich potrzeb oraz przeznaczać produkty lub usługi nabywane za 
jej pośrednictwem do własnego użytku bądź użytku osób, w imieniu których jest uprawniony działać. Klient zobowiązuje się 
nie odsprzedawać osobom trzecim produktów lub usług nabytych za pośrednictwem Witryny.  
 
1.6 Travellink zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia dostępu do Witryny w każdym czasie, bez uprzedniego 
zawiadomienia.  
 
1.7 Wszelką korespondencję dotyczącą obsługi klienta lub Państwa rezerwacji należy przesyłać pocztą do Travellink AB, 
Box 1108, 172 22 Sundbyberg w Szwecji lub – jeśli wolą Państwo kontakt telefoniczny – prosimy dzwonić na numer +48 22 
349 92 85.  
 
 
2. Umowa  
2.1 Termin „rezerwacja” oznacza zamówienie produktów lub usług złożone przez Klienta za pośrednictwem Witryny, które 
zostało przez nas potwierdzone. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Witryny, umowa dotycząca 
produktów i usług, które zamówili Państwo na naszej Witrynie, zawarta zostanie pomiędzy Travellink i Klientem, o ile 
niniejsze Warunki nie stanowią inaczej.  
 
2.2 Termin „Dostawca Usług Turystycznych” obejmuje, stosownie do okoliczności, między innymi, linie lotnicze, 
organizatorów turystyki, biura podróży, hotele, sieci hotelarskie, wyszukiwarki hoteli, ubezpieczycieli, wypożyczalnie 
samochodów oraz operatorów statków wycieczkowych.  
 
2.3 Państwa rezerwacja oraz umowa podlega ogólnym warunkom Dostawcy Usług Turystycznych, które mogą – w zakresie 
dozwolonym przez właściwe prawo – ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność wobec Państwa (często zgodnie z 
postanowieniami odpowiednich konwencji międzynarodowych). Jeżeli chcieliby się Państwo zapoznać z ogólnymi 
warunkami danego Dostawcy Usług Turystycznych, należy przejść do tej części naszej Witryny, gdzie umieszczono linki do 
ogólnych warunków poszczególnych Dostawców Usług Turystycznych. W przypadkach, gdy nie ma możliwości zapoznania 
się z ogólnymi warunkami określonego Dostawcy Usług Turystycznych za pośrednictwem linku, na Państwa prośbę 
udostępnimy dane kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z danym Dostawcą Usług Turystycznych. Zachęcamy 
Państwa do zapoznania się z ogólnymi warunkami danego Dostawcy Usług Turystycznych w zakresie opłat pobieranych w 
przypadku rezygnacji z rezerwacji oraz innych istotnych kwestii.  
 
2.4 Korzystając z Witryny w celu dokonania rezerwacji produktów lub usług, upoważniają Państwo Travellink do działania w 
charakterze Państwa przedstawiciela w procesie porównywania ofert Dostawców Usług Turystycznych oraz rezerwacji 
produktów lub usług oferowanych przez wybranych Dostawców Usług Turystycznych oraz przy dokonywaniu płatności za te 
produkty lub usługi w Państwa imieniu i na Państwa rzecz. W zamian Travellink pobiera od Państwa opłatę za obsługę, 
której wysokość zależy od zamawianego produktu. Przed potwierdzeniem rezerwacji zostaną Państwo poinformowani o 
wysokości opłaty.  
 
2.5 Cena zostaje potwierdzona na ostatnim etapie procesu rezerwacji w miejscu, gdzie należy kliknąć przycisk 
„Zatwierdzam i kupuję” (Agree and purchase). Ceny podawane są w oparciu o kursy wymiany walut podlegające codziennej 
aktualizacji. W związku z tym ceny mogą ulegać zmianom z dnia na dzień, odzwierciedlając zmiany kursów wymiany walut. 
Wraz ze zmianami kursowymi następuje również zmiana wysokości podatków i opłat. W momencie dokonania rezerwacji 
następuje ustalenie kursu wymiany walut, który będzie stosowany w przypadku zmiany lub rezygnacji z danej pozycji w 
ramach rezerwacji. Kursy wymiany walut określa Travellink.  
 
2.6 Po potwierdzeniu przez Państwa dokonanej rezerwacji, otrzymają Państwo e-mail z jej numerem. W tym momencie 
zostaje zawarta umowa w zakresie zamówionych produktów i usług. Pierwszy e-mail z potwierdzeniem zawierać będzie 
wszystkie szczegóły planu podróży Państwa rezerwacji. Następnie sprawdzimy, czy Państwa rezerwacja została poprawnie 
wprowadzona do systemu rezerwacji linii lotniczych oraz czy Państwa płatność może zostać poprawnie rozliczona. Nasze 
zobowiązanie do wystawienia biletu powstanie po rozliczeniu Państwa płatności. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo w 
terminie jednego dnia roboczego od otrzymania pierwszego e-maila otrzymają Państwo drugi e-mail, w którym potwierdzimy 
wystawienie Państwa biletu lub biletów.  
 
2.7 Zastrzegamy sobie prawo anulowania Państwa rezerwacji, jeśli będziemy mieli podstawy by przypuszczać, że w trakcie 
jej dokonywania zostało popełnione oszustwo. W takiej sytuacji postaramy się skontaktować z Państwa bankiem lub z 
Państwem, wykorzystując w tym celu adres poczty elektronicznej, który podali Państwo przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli 
nie będziemy mogli skontaktować się ani z Państwem, ani z Państwa bankiem, będziemy uprawnieni do anulowania 
Państwa rezerwacji.  
 
2.8 Dokument w formie elektronicznej, na podstawie którego dojdzie do zawarcia Państwa umowy, zostanie umieszczony w 
ewidencji Travellink i w każdym czasie - na wniosek przekazany Travellink - będą Państwo mieli do niego dostęp. Dokument 
w formie elektronicznej przesyłany jest na adres poczty elektronicznej podany przy dokonywaniu rezerwacji.  
 



2.9 Jeśli chodzi o „specjalne prośby” dla danego produktu (np. posiłki, udogodnienia dla niepełnosprawnych, krzesełka dla 
dzieci itd.), Travellink nie gwarantuje spełnienia tych próśb, ale przekaże je Dostawcy Usług Turystycznych/hotelowi. Do 
Państwa należy potwierdzenie u Dostawcy Usług Turystycznych lub w hotelu czy istnieje możliwość spełnienia 
takich specjalnych próśb.  
 
 
3. Pozostałe warunki rezerwacji 
3.1 Rezygnacja z rezerwacji i jej zmiana  
3.1.1 Możliwość zrezygnowania z rezerwacji lub zmiany zarezerwowanych produktów lub usług turystycznych oraz sposób, 
w jaki należy to zrobić, będą uzależnione od konkretnych zasad linii lotniczych dotyczących taryf lotniczych bądź innych 
ogólnych warunków Dostawcy Usług Turystycznych. W związku z tym, może nie być możliwości rezygnacji z rezerwacji lub 
zmiany zamówionych produktów lub usług, bądź mogą pojawić się szczególne wymogi, które będą Państwo zobowiązani 
spełnić. W przypadku dokonania przez Państwa zmian w rezerwacji (rezygnacji lub zmiany), Travellink zastrzega sobie 
prawo obciążenia Państwa opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych przez Travellink. Wysokość opłaty 
wskazana jest w cenniku. Ww. opłata nie obejmuje jakichkolwiek opłat nałożonych bezpośrednio przez Dostawcę 
Usług Turystycznych, w tym różnicy w stawce przelotu/zakwaterowania lub wynajmu. Szczegółowe informacje mogą 
Państwo uzyskać u Dostawcy Usług Turystycznych. W przypadku zmiany rezerwacji należy pamiętać, że aktualna stawka 
dostępna na Witrynie nie ma wpływu na koszty dokonania tej zmiany.  
 
3.2 Cena i płatność 
3.2.1 Łączna cena Państwa rezerwacji zostanie wyświetlona po wybraniu wszystkich produktów, które zamierzają Państwo 
nabyć. Cena ta będzie obejmować cenę wszystkich wybranych produktów oraz kwotę opłaty za obsługę Travellink. Opłata 
za obsługę Travellink jest niezależna od cen produktów i nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach, ponieważ jest 
ona pobierana z tytułu usług świadczonych przez Travellink w zakresie wyszukiwania, porównywania i pomocy w procesie 
rezerwacji. Wysokość podatków podlega wahaniom wraz z wahaniami kursów wymiany walut.  
 
3.2.2 Kwota opłat za obsługę zależna jest od nabywanych produktów. Travellink może także pobierać dodatkowe opłaty za 
obsługę, jeśli złożą Państwo rezerwację telefoniczną lub wystąpią o zmianę rezerwacji lub zwrot ceny.  
 
3.2.3 W przypadku płatności kartą kredytową, należność za Państwa przelot zostanie pobrana bezpośrednio przez 
Travellink. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z Państwa płatnością, skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin 
od momentu dokonania rezerwacji (w przypadku rezerwacji dokonywanej w weekend lub dzień świąteczny, skontaktujemy 
się z Państwem następnego dnia roboczego). Travellink nie ponosi odpowiedzialności za późniejszy wzrost ceny w sytuacji, 
gdy płatność nie zostanie skutecznie dokonana z przyczyn, za które są Państwo odpowiedzialni. Przed potwierdzeniem 
rezerwacji, ewentualny wzrost ceny musi zostać pokryty przez Państwa. Informujemy, że płatność za przelot oraz płatności 
na rzecz Travellink z tytułu innych produktów lub opłat Travellink mogą być wskazane na wyciągu z Państwa karty 
kredytowej jako odrębne transakcje.  
 
3.2.4 Płatności można dokonywać kartami debetowymi i kredytowymi, zgodnie z informacjami przedstawionymi na Witrynie. 
Metody płatności, które nie zostały wymienione na Witrynie, nie będą honorowane. Nie ponosimy również odpowiedzialności 
za gotówkę lub czeki wysyłane pocztą.  
 
3.2.5 W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, zostaną Państwo poproszeni o podanie wszystkich informacji z 
Państwa karty przy każdym zakupie dokonywanym w Travellink, ponieważ informacje te nie będą zachowywane w naszej 
ewidencji dłużej, niż jest to konieczne do rozliczenia płatności dotyczącej danej rezerwacji lub dla celów zwrotu podatku 
zgodnie z postanowieniami ppkt. 3.3 poniżej. Wszystkie informacje są szyfrowane na naszym bezpiecznym serwerze. 
Niniejszym upoważniają Państwo Travellink do korzystania z informacji z karty kredytowej przekazanych przez Klienta w 
celu (i) dokonania zakupu usług oraz rozliczenia związanych z tym opłat za obsługę (ii) opłacenia składek na ubezpieczenie 
i turystyczne assistance – stosownie do okoliczności, (iii) rozliczenia wymaganych zwrotów oraz (iv) obciążenia kosztami i 
opłatami związanymi z (a) korzystaniem z karty kredytowej lub (b) zmianą Państwa rezerwacji lub (c) zwrotem podatków, 
zgodnie z ppkt. 3.3 Warunków.  
 
3.2.6 Poza ogólną opłatą za obsługę Travellink pobiera od Państwa dodatkowe opłaty z tytułu rezerwac ji dokonywanych za 
pomocą kart kredytowych. Zanim potwierdzą Państwo rezerwację zostaną Państwo powiadomieni o wysokości 
odpowiednich opłat. Travellink zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Państwa ewentualnych opłat związanych z 
obciążeniami zwrotnymi na kartach. W przypadku opłacania rezerwacji kartą kredytową osoby trzeciej Travellink może 
wymagać pisemnego upoważnienia od posiadacza karty. Travellink zastrzega sobie prawo przesyłania biletów 
elektronicznych, potwierdzeń, voucherów elektronicznych bądź innych dokumentów podróżnych wyłącznie na Państwa 
adres poczty elektronicznej. Wszystkie adresy poczty elektronicznej muszą działać i być aktywne w czasie dokonywania 
rezerwacji.  
 
3.2.7 Ponadto – w celu zminimalizowania skutków oszustw na kartach kredytowych – zastrzegamy sobie prawo 
przeprowadzania wyrywkowych kontroli, w związku z czym przed wystawieniem biletów możemy poprosić Państwa o 
przesłanie nam telefaksem lub pocztą dokumentów potwierdzających Państwa adres zamieszkania oraz kopii karty 
kredytowej i ostatniego wyciągu z karty kredytowej. Pragniemy zaznaczyć, że kontrole te są przeprowadzane wyłącznie w 
czasie naszych normalnych godzin urzędowania. Dlatego może się zdarzyć, że bilety, na które rezerwacji dokonano poza 



normalnymi godzinami urzędowania, zostaną wystawione dopiero w następnym dniu roboczym. Travellink nie ponosi 
odpowiedzialności za koszty poniesione przez Państwa w wyniku prowadzenia tych kontroli.  
 
3.3 Zwroty 
3.3.1 W niektórych przypadkach, jeśli nie będą Państwo mogli wykorzystać zakupionego biletu lotniczego, a jego koszty nie 
podlegają zwrotowi, może Państwu przysługiwać zwrot części lub całości podatków pobranych w czasie zakupu. W 
przypadku biletów wystawionych przez linie nie należące do IATA lub jeśli płatność za lot została pobrana bezpośrednio 
przez linie lotnicze, wnioski o zwrot należy kierować bezpośrednio do danych linii lotniczych.  
 
3.3.2 Ewentualne zwroty będą realizowane w ten sam sposób co płatność za rezerwację, na rzecz osoby, która dokonała 
pierwotnej płatności. Występując o zwrot z tytułu biletu lotniczego, należy pamiętać, że nie wszystkie podatki podlegają 
zwrotowi. Zwrot podatków będzie rozliczany zgodnie z zasadami przyjętymi w danych liniach lotniczych w danym kraju, z 
potrąceniem opłaty na rzecz Travellink przed uznaniem zwrotu na rzecz Klienta, dokonywanym w ten sam sposób co 
płatność za rezerwację, jednakże takie potrącenie będzie dokonane wyłącznie w przypadku jeżeli podejmowaliśmy na 
Państwa rzecz działania w celu uzyskania zwrotu. Wysokość odpowiedniej opłaty określa nasz cennik.  
 
3.4 Wymogi dotyczące paszportów, wiz oraz wymogi zdrowotne 
3.4.1 Jako że przepisy paszportowe i wizowe mogą ulec zmianie, powinni Państwo zasięgnąć informacji o obowiązujących 
wymogach w odpowiedniej ambasadzie z odpowiednio dużym wyprzedzeniem przed planowanym wylotem. Są Państwo 
zobowiązani do posiadania ważnego paszportu oraz wizy (o ile jest wymagana). W przypadku przesiadek, mogą być 
Państwo zobowiązani do posiadania wizy kraju tranzytowego. Jako że uzyskanie wizy może w niektórych przypadkach 
zabierać sporo czasu, zalecamy, aby złożyli Państwo wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie ponosimy 
odpowiedzialności wobec Klientów, którzy nie posiadają wymaganych dokumentów.  
 
3.4.2 Każde docelowe miejsce podróży posiada własne wymogi dotyczące formalności wjazdowych, szczepień, itp., które 
mogą się także różnić w zależności od obywatelstwa pasażera. Do Państwa obowiązków należy uzyskanie tych informacji. 
Travellink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikające z niezastosowania się do tych 
obowiązujących przepisów. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z formalnościami obowiązującymi w wybranym 
docelowym miejscu podróży lub krajach tranzytowych, jak również uzyskanie informacji o czasie niezbędnym na 
wypełnienie wszystkich procedur.  
 
3.5 Bilety elektroniczne 
3.5.1 Wszystkie bilety sprzedawane za pośrednictwem Witryny są biletami elektronicznymi (eTickets). System biletów 
elektronicznych jest sposobem rezerwowania lotów nie wymagającym posiadania papierowego biletu. Po dokonaniu 
rezerwacji, jest ona przechowywana w formie elektronicznej w systemie rezerwacji linii lotniczych. Travellink prześle 
Państwu e-mail z potwierdzeniem. E-mail ten będzie zawierał numer referencyjny Państwa rezerwacji i stanowił 
pokwitowanie wystawienia Państwa biletu elektronicznego. NIE OTRZYMAJĄ Państwo papierowego biletu do okazania na 
lotnisku.  
 
3.5.2 Zwracamy uwagę, że mogą Państwo zostać poproszeni przez danego Dostawcę Usług Turystycznych o 
przedstawienie numeru Państwa rezerwacji lub e-maila z potwierdzeniem w celu udokumentowania dokonanej rezerwacji. 
Zalecamy, aby zabrać ze sobą wydrukowany e-mail z potwierdzeniem, choć nie wszystkie linie lotnicze będą o niego 
prosić.  
 
3.5.3 Travellink zakłada, że przekazane przez Państwa informacje są poprawne i dlatego nie ponosi odpowiedzialności, jeśli 
Państwa bilet elektroniczny nie dotrze do Państwa w związku z podaniem błędnego adresu poczty elektronicznej lub 
ustawieniami zabezpieczającymi przed pocztą śmieciową (spam) w Państwa programie pocztowym. Mają Państwo 
obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia nas o zmianie adresu poczty elektronicznej lub kontaktowego numeru telefonu. 
Ponadto prosimy, aby upewnili się Państwo, że imię i nazwisko w paszporcie są takie same, jak imię i nazwisko na bilecie 
lub potwierdzeniu rezerwacji. W przeciwnym wypadku nie będą Państwo mogli odbyć podróży, zaś ubezpieczenie może 
okazać się nieważne. Jeżeli po zarezerwowaniu Imprezy Turystycznej, a przed rozpoczęciem podróży, członek Państwa 
grupy zmieni imię lub nazwisko, np. w wyniku zmiany stanu cywilnego, należy nas o tym bezzwłocznie zawiadomić, abyśmy 
mogli wprowadzić niezbędne zmiany w dokumentacji Państwa Imprezy Turystycznej. Należy pamiętać, że za zmianę 
imienia lub nazwiska pobierana jest opłata. Wysokość odpowiedniej opłaty określa nasz cennik.  
 
3.5.4 W wyjątkowych okolicznościach, z powodu niezależnych od nas ograniczeń w wystawianiu biletów, Travellink może 
nie zdołać przekazać informacji na temat potwierdzonych rezerwacji liniom lotniczym, aby te mogły dokonać rezerwacji. W 
takiej sytuacji podejmiemy próbę zawiadomienia Państwa w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia i dokonamy zwrotu 
ceny lub zorganizujemy alternatywne rozwiązanie. Jeśli wybiorą Państwo alternatywne rozwiązanie i okaże się ono droższe 
niż pierwotna rezerwacja, będziecie Państwo zobowiązani zapłacić różnicę w cenie.  
 
3.6 Ubezpieczenie podróży 
Travellink stanowczo zaleca, aby wykupili Państwo ubezpieczenie każdej podróży, zwłaszcza że w niektórych 
okolicznościach Dostawca Usług Turystycznych nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli zdecydują się Państwo na wykupienie 
ubezpieczenia podróży za pośrednictwem Witryny Travellink, Państwa umowa zostanie zawarta bezpośrednio z Dostawcą 
Usług Turystycznych oferującym ubezpieczenie, na obowiązujących u tego Dostawcy Usług Turystycznych warunkach 



mających zastosowanie do danego ubezpieczenia.  
 
3.7 Programy lojalnościowe 
W trakcie procesu rezerwacji biletów lotniczych lub hoteli, może istnieć możliwość wprowadzenia danych programu linii 
lotniczych dla często podróżujących pasażerów lub hotelowego programu lojalnościowego, w których Państwo uczestniczą. 
Należy pamiętać, że dany program linii lotniczych dla często podróżujących pasażerów lub hotelowy program lojalnościowy 
podlegają warunkom i zasadom oferujących je linii lotniczych lub hoteli. Zgodnie z tymi warunkami i zasadami przyznawane 
premie mogą nie dotyczyć wszystkich rodzajów biletów lub lotów. Jeżeli nie znają Państwo tych warunków, należy 
skontaktować się z liniami lotniczymi lub hotelem odpowiedzialnym za Państwa program dla często podróżujących 
pasażerów lub program lojalnościowy. Należy zaznaczyć, że Dostawcy Usług Turystycznych, z którymi współpracujemy, 
posiadają własne zasady i regulaminy dotyczące programów lojalnościowych. W razie pytań, należy skontaktować się 
bezpośrednio z nimi.  
 
 
4. Szczególne zasady dla Imprez Turystycznych 
4.1 Impreza Turystyczna stanowi program łączący co najmniej dwie z następujących usług: (a) transport (b) zakwaterowanie 
lub (c) inną usługę turystyczną nie będącą uzupełnieniem transportu lub zakwaterowania i stanowiącą istotną część 
Państwa rezerwacji. Te dwa lub większa liczba elementów stanowiących program są sprzedawane Państwu przez 
Travellink jako całość w tym samym momencie po łącznej cenie, której płatność jest realizowana na naszą rzecz.  
 
4.2 Jeżeli nabędą Państwo Imprezę Turystyczna za pośrednictwem Witryny, będzie ona podlegała niniejszym Ogólnym 
Warunkom, o ile Załącznik Nr 1 nie stanowi inaczej lub jeśli naruszałoby to właściwe przepisy implementujące Dyrektywę w 
sprawie zorganizowanych podróży, wakacji wycieczek (ze zmianami). W przypadku sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami Załącznika Nr 1 i niniejszych Ogólnych Warunków, postanowienia zawarte w Załączniku Nr 1 są 
rozstrzygające.  
 
 
5. Polityka prywatności 
Pozostawiając swoje dane osobowe na naszej Witrynie, np. przy dokonywaniu rezerwacji, akceptują Państwo niniejszą 
Politykę prywatności. Przekazując nam dane osobowe innych osób, dla których dokonują Państwo rezerwacji, potwierdzają 
Państwo, że posiadają ich zgodę na przekazanie tych danych oraz na akceptację niniejszej Polityki prywatności.  
 
5.1 Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe zbierane przez Travellink zostaną wprowadzone do systemu i będą 
przetwarzane w celu wykonywania i oferowania Państwu naszych usług oraz w celu obsługi rezerwacji i rozliczeń, wysyłania 
Państwu informacji i reklam dotyczących Travellink lub – za Państwa zgodą – także ofert, promocji oraz rekomendacji osób 
trzecich, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celach 
badawczych, statystycznych oraz na potrzeby analizy trendów rynkowych. W żadnym przypadku nie będziemy 
wykorzystywać Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, z wyjątkiem sytuacji określonych w ppkt. 
5.3 lub jeśli wcześniej otrzymamy od Państwa na to wyraźną zgodę.  
 
5.2 Informujemy, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu 
oraz poprawiania swoich danych osobowych, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych osobowych w celach marketingowych lub przekazywania ich innym odbiorcom danych. Dla Państwa wygody, mogą 
Państwo skorzystać z tych uprawnień również za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres 
wizztours@travellink.com. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych może być 
niezbędne w celu dokonania Państwa rezerwacji.  
 
5.3 Informujemy, że w związku z dokonaniem zakupu produktów lub usług za pośrednictwem naszej Witryny, niezbędne 
będzie przekazanie Państwa danych osobowych (1) dostawcom tych produktów i usług, którzy będą zobowiązani do 
korzystania z Państwa danych wyłącznie w celu przesyłania informacji oraz dostawy zamówionych produktów lub realizacji 
zamówionych usług, jak również w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa oraz (2) innym spółkom z 
Grupy Travellink, tj. innym podmiotom z Grupy ODIGEO, prowadzącym działalność z wykorzystaniem znaków towarowych 
eDreams, Go Voyages oraz Opodo, a które będą zobowiązane do korzystania z Państwa danych wyłącznie w celu, dla 
jakiego zostały one zebrane oraz w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Podając dane osobowe, 
wyrażają Państwo zgodę na ich przekazywanie w wyżej opisany sposób.  
 
5.4 W celu realizacji Państwa rezerwacji, poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności, wyrażają Państwo zgodę na 
przekazanie Państwa danych na warunkach określonych powyżej odbiorcom na całym świecie, nawet do krajów, które nie 
zapewniają poziomu ochrony danych osobowych porównywalnego do obowiązującego na mocy Dyrektywy UE dotyczącej 
ochrony danych osobowych.  
 
 
6. Polityka w zakresie plików cookies 6.1 Travellink informuje, że Witryna korzysta z plików cookies.  
 
6.2 Pliki cookies to wiadomości, które serwery sieciowe przekazują Państwa przeglądarce internetowej w czasie Państwa 
odwiedzin na stronach internetowych. Państwa przeglądarka przechowuje te wiadomości w niewielkim pliku, na podstawie 



którego możemy uzyskać informację na temat Państwa ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej. Większość 
przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje korzystanie z plików cookies, przy czym mogą Państwo zmienić 
ustawienia Państwa przeglądarki odnośnie tych plików.  
 
6.3 Travellink może korzystać z wszystkich lub niektórych z następujących typów plików cookies: analitycznych, 
społecznościowych, stowarzyszonych, behawioralnych i reklamowych, technicznych oraz funkcjonalnych. O plikach cookies 
wykorzystywanych przez Travellink można przeczytać klikając na odpowiedni link na Witrynie.  
 
6.4 Funkcja korzystania z plików cookies przez komputer, smartfon lub inne urządzenie może być włączona lub wyłączona 
poprzez zmianę ustawień oprogramowania. Większość przeglądarek internetowych umożliwia włączenie lub wyłączenie 
korzystania z plików cookies, jak również usunięcie już zapisanych plików cookies. Informacje na temat sposobu korzystania 
z tej funkcjonalności znaleźć można w instrukcji użytkownika danej przeglądarki. Należy pamiętać, że ograniczanie lub 
blokowanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z Witryny.  
 
6.5 Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub podzielić się uwagami na temat korzystania z plików cookies 
przez naszą Witrynę, prosimy o kontakt pod następującym adresem poczty elektronicznej: wizztours@travellink.com.  
 
 
7. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej 
7.1 Wszystkie treści zawarte na Witrynie Travellink (w tym, w szczególności, znaki towarowe, teksty, grafika, znaki 
graficzne, ikony przycisków, obrazy, pliki audio oraz oprogramowanie) są własnością Travellink lub dostawców takich treści i 
jest chroniona krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności przemysłowej i intelektualnej. 
Kompilacja (rozumiana jako zbiór, układ oraz zestawienie) wszelkich treści umieszczonych na Witrynie Travellink stanowi 
wyłączną własność Travellink i jest chroniona krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności 
przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane na Witrynie Travellink lub należące do jej 
Dostawców jest chronione krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw własności przemysłowej i 
intelektualnej.  
 
7.2 Wszelkie inne sposoby korzystania z treści zawartych na Witrynie, w tym ich całkowite lub częściowe zwielokrotnianie, 
modyfikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, kolejne publikowanie, wystawianie lub przedstawianie jest ściśle 
zabronione, z zastrzeżeniem, że Klient może (i) pobrać, zapisać w pamięci komputera i uruchomić Warunki w toku 
normalnych czynności oraz (ii) drukować kopie swojego planu podróży do użytku osobistego lub w celu przekazania planu 
podróży działającej w dobrej wierze firmie zajmującej się organizacją wyjazdów. W szczególności, zabronione jest 
jakiekolwiek wykorzystanie obrazów umieszczonych na Witrynie Travellink poza nią bez wyraźnej zgody Travellink lub jej 
Dostawców.  
 
7.3 Travellink oraz inne nazwy produktów, usług, grafika oraz znaki graficzne Travellink są zarejestrowanymi 
międzynarodowymi znakami towarowymi. Nazwy innych produktów, usług oraz spółek wymienione w niniejszym 
dokumencie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odnośnych właścicieli.  
 
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności 
8.1 Treść Witryny określa każdorazowa jej zawartość. Travellink będzie stosować odpowiednie środki w celu aktualizacji, 
utrzymania i funkcjonowania Witryny, jednak nie udziela żadnych gwarancji odnośnie usterek technicznych, niezawodności 
serwisu lub tego, że system lub portal będzie funkcjonował w sposób nieprzerwany.  
 
8.2 Travellink publikuje na swojej Witrynie różne informacje na temat produktów i usług sprzedawanych i oferowanych przez 
osoby trzecie i – o ile Załącznik Nr 1 lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej – nie może złożyć oświadczeń 
odnośnie prawdziwości, poprawności, kompletności oraz aktualizowania na bieżąco danych objętych tymi ofertami. Część 
informacji jest zapisywana każdorazowo wyłącznie w pamięci podręcznej i podlega weryfikacji w oparciu o informacje 
przekazywane w czasie rzeczywistym w chwili potwierdzenia przez Państwa swojej rezerwacji.  
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności Travellink jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z 
przepisami dotyczącymi biur podróży. W każdym razie – o ile Załącznik Nr 1 lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 
inaczej – Travellink nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zakupu produktu lub 
usługi oferowanych za pośrednictwem Witryny.  
 
8.4 W przypadku, gdyby sąd orzekł wbrew ograniczeniom określonym w niniejszym pkt. 8, że Travellink ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikające z zakupu przez Państwa produktów lub usług za pośrednictwem Witryny, 
odpowiedzialność taka będzie przez cały czas ograniczona do wysokości opłat otrzymanych przez Travellink z tytułu 
świadczonych usług, chyba że lokalne przepisy implementujące Dyrektywę w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i 
wycieczek, inne przepisy prawa, bądź Załącznik Nr 1 stanowią inaczej.  
 
8.5 Jeżeli z powodu siły wyższej (w tym w szczególności niepokojów o charakterze politycznym, gospodarczym lub 
destabilizacji mających wpływ na bezpieczeństwo), wystąpią zakłócenia w zakresie rezerwacji, potwierdzeń lub realizacji 
podróży bądź usług nabywanych za pośrednictwem Travellink w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, których 



Travellink nie będzie w stanie rozwiązać, bądź jeśli z powyższych powodów będzie niemożliwe wypełnienie zobowiązań, 
Travellink lub podmioty z Grupy Travellink będą zwolnione z odpowiedzialności wynikającej z tych zakłóceń lub z 
niewypełnienia zobowiązań, w zakresie dozwolonym przepisami właściwego prawa.  
 
8.6 Bez uszczerbku dla ograniczeń wskazanych w niniejszym pkt. 8, Travellink w żadnym przypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia dotyczące produktów lub usług nabywanych za pośrednictwem Witryny, jeśli 
pisemne zawiadomienie o roszczeniu nie zostanie nam przekazane przez Państwo w terminie 12 miesięcy od daty 
dokonania rezerwacji, chyba że właściwe przepisy prawa określają inny termin.  
 
 
9. Linki do innych witryn 
9.1 Witryna Travellink może zawierać linki do innych witryn, mające charakter wyłącznie informacyjny; witryny te nie są 
administrowane przez Travellink. Travellink nie kontroluje tych witryn ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.  
 
9.2 Umieszczenie linków do innych witryn nie oznacza, że Travellink propaguje, ręczy, gwarantuje lub rekomenduje te 
strony. Linki te są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, bez żadnej oceny zawartości, właścicieli, usług lub 
produktów na nich oferowanych.  
 
 
10. Inne postanowienia mające zastosowanie  
10.1 Prawa pasażerów wynikające z Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Jeżeli podróżują Państwo do lub z kraju Unii Europejskiej bądź na pokładzie samolotu linii lotniczych mających swą siedzibę 
w kraju Unii Europejskiej, mogą Państwu przysługiwać prawa, których dochodzenie jest możliwe wobec danych linii 
lotniczych w przypadku odwołania lub opóźnienia Państwa lotu bądź odmowy wstępu na pokład samolotu. Więcej informacji 
na temat Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 można uzyskać klikając tutaj. 
 
10.2 Pytania lub reklamacje dotyczące Państwa rezerwacji 
Przed wylotem prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta w przypadku innych pytań lub reklamacji dotyczących 
Państwa rezerwacji. W przypadku reklamacji dotyczących Dostawcy Usług Turystycznych lub hotelu w czasie Państwa 
pobytu, prosimy o złożenie przed powrotem oficjalnej reklamacji u danego Dostawcy Usług Turystycznych lub hotelu.  
 
10.3 Zachowanie Klienta 
Są Państwo zobowiązani do zachowywania się we właściwy sposób, który nie jest obraźliwy dla innych, nie naraża innych 
na niebezpieczeństwo ani nie powoduje ryzyka zniszczenia mienia należącego do innych osób (w tym w szczególności z 
powodu stanu nietrzeźwości lub zakłócania porządku na pokładzie samolotu) w czasie wyjazdu wakacyjnego lub w czasie 
korzystania z usługi/produktu. Jeżeli Państwa zachowanie będzie niewłaściwe, obraźliwe lub szkodliwe dla innych lub 
będzie powodować ryzyko powstania szkód w mieniu innych osób, my lub współpracujący z nami Dostawcy Usług 
Turystycznych (np. personel pokładowy linii lotniczych) mogą anulować Państwa rezerwację, w którym to przypadku 
odpowiedzialność nasza lub Dostawcy Usług Turystycznych wobec Państwa przestanie obowiązywać ze skutkiem 
natychmiastowym i nie będą Państwu przysługiwały jakiekolwiek odszkodowania lub zwroty kosztów lub wydatków 
poniesionych przez Państwa w efekcie takiej anulacji. Dodatkowo będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty wszelkich 
kosztów i opłat związanych z anulowaniem rezerwacji z ww. przyczyn jak również wszelkich innych kosztów poniesionych 
przez nas w związku z anulowaniem rezerwacji.  
 
10.4 Całość umowy i klauzula salwatoryjna 
10.4.1 Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy stronami odnośnie jej przedmiotu.  
 
10.4.2 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 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 jakikolwiek 
sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków.  
 
10.5 Zmiany Ogólnych Warunków  
Travellink zastrzega sobie prawo zmiany lub aktualizacji na bieżąco niniejszych Warunków, zaś każda taka zmiana lub 
aktualizacja będzie uwzględniać prawa nabyte wcześniej przez Państwa. Aktualna wersja Warunków zostanie udostępniona 
na Witrynie od dnia wejścia w życie zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian Warunków będzie 
równoznaczne z akceptacją tych zmian przez Państwa.  
 
 
11. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów 
Niniejsze Warunki, jak również wszelkie stosunki pomiędzy Travellink i Klientem podlegają przepisom prawa szwedzkiego, z 
tym, że pierwszeństwo będą mieć bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa dotyczące ochrony konsumenta. W 
zakresie dozwolonym przez prawo obie strony poddają się jurysdykcji sądów szwedzkich (lub sądów polskich, jeśli to wynika 
z właściwych przepisów prawa) w zakresie wszelkich spraw wynikających z istnienia, treści lub wykładni niniejszych 
Warunków lub stosunków pomiędzy Travellink i Klientem. Powyższe nie narusza zasad wyłącznej jurysdykcji określonych w 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:PL:HTML


obowiązujących przepisach prawa.  
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓLNE ZASADY DLA IMPREZ TURYSTYCZNYCH 
 
Umowa  
W przypadku zakupienia przez Państwa Imprezy Turystycznej (tj. połączonych w program przelotu i zakwaterowania 
hotelowego) za pośrednictwem Witryny, Państwa umowa zostanie zawarta z Travellink. W przypadku rezerwacji Imprezy 
Turystycznej, nasza umowa z Państwem zaczyna obowiązywać od momentu otrzymania przez Państwa e-maila z 
potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Państwa zamówienie. Po zawarciu umowy jesteśmy zobowiązani do dostarczenia 
zarezerwowanej Imprezy Turystycznej, zaś na Państwu ciąży obowiązek uregulowania ceny za imprezę. W przypadku 
grupy dwóch lub więcej osób, osoba dokonująca rezerwacji przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokonanie na naszą 
rzecz płatności przez wszystkich członków tej grupy.  
 
Państwa ochrona finansowa 
W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa finansowego Travellink posiada uprawnienia do prowadzenia działalności 
organizatora turystycznego. W mało prawdopodobnym przypadku naszej niewypłacalności, odpowiednie organy zorganizują 
zwrot pieniędzy, które wpłacili Państwo z góry na naszą rzecz z tytułu dokonanej rezerwacji. Jeżeli niewypłacalność nastąpi 
już po Państwa wyjeździe, odpowiedni organ zorganizuje zwrot zapłaconych środków pieniężnych za tę część programu, 
która nie zostanie zrealizowana z powodu naszej niewypłacalności, a także zorganizuje pokrycie kosztów Państwa powrotu 
do miejsca rozpoczęcia podróży.  
 
Płatności 
W przypadku nabycia Imprezy Turystycznej za pośrednictwem Witryny, Państwa karta kredytowa zostanie obciążona pełną 
kwotą za Państwa imprezę w chwili dokonania rezerwacji.  
 
Dodatkowe opłaty 
Przed dokonaniem przez Państwa rezerwacji zastrzegamy sobie prawo zmiany naszych cen w każdym czasie. Jeżeli tak się 
stanie, informacja o zmienionej cenie rezerwacji zostanie Państwu przekazana zanim ostatecznie potwierdzą Państwo 
swoje zamówienie.  
 
Gwarantujemy, że po dokonaniu pełnej płatności, cena Imprezy Turystycznej nie zostanie powiększona o żadne dodatkowe 
koszty, z wyjątkiem udokumentowanych:  
 
(i) zmian kosztów transportu, w tym kosztów paliwa;  
(ii) zmian kursów walut;  
(iii) zmian opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe 
w portach morskich i lotniczych;  
 
oraz że w ciągu 20 dni przed datą Państwa wyjazdu cena Państwa Imprezy Turystycznej nie zostanie powiększona o żadne 
dodatkowe koszty.  
 
Jeżeli ceny określone powyżej zostaną obniżone, cena Państwa Imprezy Turystycznej zostanie odpowiednio obniżona i 
otrzymają Państwo zwrot różnicy.  
 
Jeżeli w efekcie zmian powyższych cen nastąpi wzrost kosztu Państwa Imprezy Turystycznej, będą Państwo bezzwłocznie 
uprawnieni do:  
 
(i) zaakceptowania zwiększonej ceny albo 
(ii) odstąpienia od umowy za pełnym zwrotem wszystkich wpłaconych kwot.  
 
W przypadku odstąpienia od umowy, będą Państwo uprawnieni do:  
 
(i) przyjęcia zaproponowanej przez nas zastępczej Imprezy Turystycznej o takim samym lub wyższym standardzie, o ile 
będziemy w stanie taką imprezę zaoferować albo 
(ii) przyjęcia zaproponowanej przez nas zastępczej Imprezy Turystycznej o niższym standardzie, o ile będziemy w stanie 
taką imprezę zaoferować oraz do otrzymania zwrotu różnicy cen pomiędzy zakupioną imprezę oraz zaoferowaną imprezą 
zastępczą albo 
(iii) zażądania pełnego zwrotu wszystkich wpłaconych kwot.  
 
Jeżeli cena Imprezy Turystycznej ulegnie zwiększeniu, zawiadomimy Państwa o tym w najkrótszym możliwym czasie, aby 
umożliwić Państwu podjęcie decyzji zgodnie z powyższymi opcjami.  
 
W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych powyżej, mogą być Państwo uprawnieni do 
odszkodowania.  
 



Zmiany lub odwołanie przez Travellink Państwa Imprezy Turystycznej 
Jest bardzo mało prawdopodobne, że będziemy musieli dokonać zmian lub odwołać Państwa Imprezę Turystyczną. Jeżeli 
wprowadzenie zmian okaże się jednak konieczne lub będziemy zmuszeni odwołać Państwa Imprezę Turystyczną, 
zastrzegamy sobie do tego prawo w każdym czasie, o ile zmiany lub odwołanie wynikają z przyczyn od nas niezależnych 
lub jeśli zmiany są niewielkie.  
 
Większość zmian będzie niewielka. Wszystkie godziny lotów podane na naszych stronach podlegają zmianie w wyniku 
procedur stosowanych przez linie lotnicze, zaś dane te są podawane wyłącznie dla celów orientacyjnych. Ostateczne dane 
zostaną podane na Państwa biletach.  
 
Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych nastąpi lub konieczne będzie wprowadzenie istotnej zmiany w Państwa Imprezie 
Turystycznej, zawiadomimy o tym Państwa w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany 
(takiej jak obniżenie standardu zakwaterowania lub zmiana godziny lotu o ponad 12 godzin) lub jeśli Travellink odwoła 
Państwa Imprezę Turystyczną będą Państwo mieli prawo do:  
 
(i) zaakceptowania zmiany Państwa Imprezy Turystycznej;  
(ii) odstąpienia od umowy za pełnym zwrotem wszystkich wpłaconych kwot.  
 
Jeżeli odstąpią Państwo od umowy lub Travellink odwoła Państwa Imprezę Turystyczną z przyczyn od Państwa 
niezależnych, będą Państwo mogli wybrać spośród następujących możliwości:  
 
(i) przyjąć zaproponowaną przez nas zastępczą Imprezę Turystyczna o takim samym lub wyższym standardzie, o ile 
będziemy w stanie ją zaoferować albo 
(ii) przyjąć zaproponowaną przez nas zastępcza Imprezę Turystyczna o niższym standardzie, o ile będziemy w stanie ją 
zaoferować oraz otrzymać zwrot różnicy cen pomiędzy zakupioną imprezą oraz zaoferowaną imprezą zastępcza albo 
(iii) zażądać pełnego zwrotu wszystkich wpłaconych kwot.  
 
Wypłacimy także odpowiednie odszkodowanie, jeśli odstąpią Państwo od umowy lub jeżeli odwołamy Państwa Imprezę 
Turystyczną, w obu przypadkach opisanych powyżej, chyba że odwołanie Państwa Imprezy Turystycznej nastąpi z powodu 
nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od nas lub od współpracujących z nami Dostawców Usług 
Turystycznych, których konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zastosowaniu należytej staranności, takich jak 
wojna, stan wojny, zamieszki, pożar, niepokoje społeczne, strajk, akty terrorystyczne, klęski naturalne lub katastrofy 
jądrowe, niekorzystne warunki pogodowe lub inne warunki stanowiące okoliczności siły wyższej. W takich okolicznościach 
nie poniesiemy także towarzyszących wydatków lub dodatkowych kosztów.  
 
Zmiany w Państwa Imprezie Turystycznej wprowadzone przez Państwa 
Jeżeli po wystawieniu przez nas potwierdzenia rezerwacji zechcą Państwo wprowadzić zmiany w którejkolwiek części 
Państwa Imprezy Turystycznej, dołożymy wszelkich starań, aby Państwu to umożliwić, pod warunkiem dostępności takich 
zmian oraz w zależności od typu wybranych przez Państwa docelowych Dostawców Usług Turystycznych (linie lotnicze, 
hotele itp.) oraz obowiązujących u tych dostawców opłat za rezygnację z rezerwacji lub jej zmiany. Szczegółowe informacje 
na temat takich opłat przekażemy Państwu na żądanie w dowolnym czasie również przed dokonaniem rezerwacji. Jeżeli 
będą Państwo chcieli dokonać zmiany dotyczącej Państwa rezerwacji lotniczej, warunki linii lotniczych mogą spowodować, 
że będziemy zmuszeni anulować Państwa pierwotny lot i dokonać zakupu nowego, zaś Państwo będą zobowiązani do 
ponownego poniesienia pełnych kosztów przelotu. Obciążymy Państwa opłatą administracyjną od każdej zmiany rezerwacji, 
a Państwo będą zobowiązani do poniesienia opłat hotelowych, lotniczych lub innych opłat, które pociągać będą za sobą 
wprowadzone przez Państwa zmiany. Wysokość odnośnej opłaty administracyjnej określa nasz cennik.  
 
Przeniesienie Imprezy Turystycznej lub zmiana imienia i nazwiska 
Jeżeli po wystawieniu przez nas potwierdzenia rezerwacji zechcą Państwo przenieść Państwa prawa do Imprezy 
Turystycznej na inną osobę lub zmienić imię i nazwisko, będą Państwo („przenoszący”) zobowiązani zawiadomić o tym 
Travellink na co najmniej 24 godziny przed wylotem. Możemy nie wyrazić zgody na to przeniesienie, jeśli druga osoba 
(„osoba przejmująca”) nie spełnia wszystkich warunków dotyczących danej Imprezy Turystycznej Jeżeli prawa do Imprezy 
Turystycznej zostaną przeniesione, przenoszący i osoba przejmująca będą solidarnie odpowiedzialni za zapłatę na rzecz 
Travellink ceny Imprezy Turystycznej lub – jeśli część ceny została już zapłacona – za zapłatę pozostałej części ceny, jak 
również wszystkich dodatkowych kosztów wynikających z przeniesienia. Przeniesienie praw do Imprezy Turystycznej lub 
zmiana imienia i nazwiska wiąże się z opłatą na rzecz Travellink z tytułu kosztów zmiany i ewentualnych kosztów linii 
lotniczych.  
 
Rezygnacja z rezerwacji  
Jeżeli zechcą Państwo zrezygnować z rezerwacji swojej Imprezy Turystycznej z jakiegokolwiek innego powodu niż 
dodatkowe opłaty lub zmiany imprezy, będą Państwo zobowiązani powiadomić nas o tym telefonicznie. Jako że z 
rezerwacją związane są koszty administracyjne, obciążymy Państwa opłatą administracyjną za każdą osobę objętą 
rezerwacją, zaś Państwo będą zobowiązani do poniesienia opłat hotelowych, lotniczych lub innych opłat nałożonych na nas 
w wyniku odwołania rezerwacji. Wysokość opłaty administracyjnej określa nasz cennik.  
 
Na koszty rezygnacji z rezerwacji składają się koszty rzeczywiście poniesione przez Travellink w związku z Państwa 



rezerwacją i późniejszą rezygnacją z rezerwacji. Dlatego też, po wystawieniu biletu w większości przypadków rezygnacja 
będzie skutkowała utratą 100% kosztów Imprezy Turystycznej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt.  
 
Cena Imprezy Turystycznej nabywanej za pośrednictwem Witryny nie podlega zwrotowi. Jeżeli wykupili Państwo 
ubezpieczenie na wypadek rezygnacji, zaś przyczyna, dla której zdecydowali się Państwo na rezygnację jest tym 
ubezpieczeniem objęta, powinni Państwo móc uzyskać zwrot opłat z tytułu rezygnacji (po odjęciu kwoty wynikającej z 
Państwa udziału własnego) od Państwa ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności muszą Państwo ponieść opłaty z tytułu 
rezygnacji z rezerwacji. Powinni Państwo uzyskać od nas pisemne potwierdzenie dokonanej przez Państwo rezygnacji – co 
potwierdza, że je otrzymaliśmy – a następnie wystąpić z roszczeniem ubezpieczeniowym do Państwa ubezpieczyciela.  
 
Odpowiedzialność Travellink wobec Państwa 
Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sprawie Państwa Imprezy 
Turystycznej, w tym wszelkie działania lub zaniechania ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub Dostawców 
Usług Turystycznych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
wynika z:  
 
(i) Państwa działań lub zaniechań;  
(ii) Działań lub zaniechań osób trzecich nieuczestniczących w świadczeniu usług objętych Państwa Imprezą Turystyczną, 
jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;  
(iii) Okoliczności siły wyższej np. opóźnienia, zmiany, zmiany rozkładów lotów lub odwołanie Imprezy Turystycznej 
następujące z powodu nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od nas lub od naszych dostawców, 
których konsekwencji nie można było uniknąć nawet przy zastosowaniu należytej staranności, takich jak wojna, stan wojny, 
zamieszki, pożar, niepokoje społeczne, strajk, akty terrorystyczne, klęski naturalne lub katastrofy jądrowe, niekorzystne 
warunki pogodowe lub inne warunki stanowiące okoliczności siły wyższej.  
 
Nawet w sytuacji, gdy nie będziemy ponosili odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
sprawie Państwa Imprezy Turystycznej zgodnie z wyłączeniami opisanymi powyżej, i tak zapewnimy Państwu naszą pomoc, 
jeśli będzie ona wymagana w trakcie realizacji Państwa Imprezy Turystycznej.  
 
Odpowiedzialność Travellink jest ograniczona w zakresie, w jakim takie ograniczenie przewidują konwencje 
międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. To oznacza, między innymi, że w przypadku przewozów 
lotniczych Travellink ogranicza swoją odpowiedzialność do zakresu dopuszczalnego przez odpowiednią konwencję 
międzynarodową. Obowiązują Państwa ogólne warunki danych linii lotniczych, które mogą – zgodnie z postanowieniami 
odpowiednich konwencji międzynarodowych – wyłączać lub ograniczać odpowiedzialność za śmierć, uszkodzenie ciała, 
opóźnienia, stratę lub uszkodzenie bagażu.  
 
Ponadto odpowiedzialność Travellink jest w każdych okolicznościach ograniczona do dwukrotności ceny Państwa Imprezy 
Turystycznej, z wyjątkiem szkód na osobie, które zawsze podlegają pełnemu odszkodowaniu.  
 
Państwa lot 
Linie lotnicze mogą pobierać opłaty za dodatkowe usługi, takie jak odprawa bagażu, odprawa lotniskowa, preferowane 
miejsce, rozrywka w czasie lotu (jeśli jest dostępna), posiłek, napoje i przekąski itp. Wszelkie opłaty z tytułu takich 
dodatkowych usług nie są objęte ceną Państwa biletu lotniczego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Usługi takie jak 
odprawa bagażowa i preferowane miejsce można nabyć kontaktując się telefonicznie z Travellink pod numerem +48 22 349 
92 85, pozostałe usługi można zwykle nabyć bezpośrednio u linii lotniczych.  
 
Dopuszczalną wagę bagażu można sprawdzić na stronie internetowej linii lotniczych. Należy pamiętać, że jeżeli Państwa 
podróż składa się z więcej niż jednego etapu, na różnych jej odcinkach mogą obowiązywać różne zasady dotyczące wagi 
bagażu, może tak być nawet w przypadku lotu tymi samymi liniami lotniczymi, jeżeli na przykład jeden lot jest lotem 
międzynarodowym, a drugi krajowym. Jeśli limit bagażu przy jednym z lotów jest niższy, możecie Państwo być obciążeni za 
nadbagaż. Zalecany minimalny czas do przybycia na odprawę w przypadku lotów międzynarodowych wynosi 120 minut 
przed czasem odlotu, zaś w przypadku lotów krajowych – 90 minut. Mimo to mogą też występować lokalne odstępstwa w 
zakresie minimalnego czasu zalecanego do przybycia na odprawę, w związku z czym przed dniem odlotu należy sprawdzić 
szczegóły rezerwacji. Travellink nie ma wpływu na przydział miejsc, nawet w przypadku wcześniejszej rezerwacji danego 
miejsca w liniach lotniczych i nie może zagwarantować, że konkretne miejsca będą dostępne w samolocie w momencie 
wylotu.  
 
Travellink nie ponosi odpowiedzialności za koszty transferów pomiędzy lotniskami lub terminalami, które mogą Państwo 
ponieść.  
 
Występują różnice w przepisach różnych linii lotniczych, jednak niektóre z nich odmawiają przewożenia kobiet w ciąży, które 
w dniu lotu powrotnego byłyby w 28. lub późniejszym tygodniu ciąży. W przypadku wątpliwości, należy zasięgnąć informacji 
u danych linii lotniczych oraz skonsultować się z lekarzem. Niemowlęta muszą osiągnąć wiek co najmniej 6 tygodni, aby 
móc podróżować samolotem, siedząc na kolanach rodzica lub zajmując miejsce dla niemowląt. Należy skontaktować się z 
liniami lotniczymi, z którymi zamierzają Państwo podróżować, w celu uzyskania informacji na temat dostępności 
odpowiednich miejsc. Generalnie dzieci w wieku od 2 lat muszą zajmować w samolocie oddzielne miejsce.  



 
Państwa zakwaterowanie 
Gwiazdki oznaczające standard zakwaterowania hotelowego proponujemy wyłącznie jako wskazanie o charakterze 
ogólnym. Powinni być Państwo świadomi faktu, że nie są to koniecznie oficjalne lokalne standardy i że standardy hoteli 
mogą być różne dla hoteli i zakwaterowania tej samej kategorii w różnych krajach, a nawet w tym samym kraju. W różnych 
krajach obowiązują różne standardy: standard hotelu 3-gwiazdkowego w jednym kraju nie musi odpowiadać standardowi tak 
samo oznaczonego hotelu w innym kraju.  
 
Doba hotelowa / godziny wymeldowania – Co do zasady goście mogą zameldować się w hotelu lub innym miejscu 
zakwaterowania około godz. 15.00, natomiast opuścić pokój muszą o godz. 11.00 czasu miejscowego. W tym zakresie 
mogą jednak występować rozbieżności, w zależności od miejsca. Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych 
informacji, prosimy o kontakt.  
 
Mimo podejmowania starań, aby zdjęcia i opisy obiektów i urządzeń zamieszczone na Witrynie stanowiły rzetelny i aktualny 
ich obraz, nie możemy zagwarantować, że jest tak w każdym przypadku, ponieważ informacje te otrzymujemy od 
współpracujących z nami Dostawców Usług Turystycznych. Zdjęcia i informacje zamieszczane są, aby umożliwić Państwu 
wyrobienie sobie wrażenia co do ogólnej atmosfery danego hotelu.  
 
Zdjęcia rodzajów pokojów niekoniecznie pokazują ustawienie łóżek w rezerwowanym pokoju. Ponadto za dodatkowe łóżka 
lub łóżeczka dla dzieci może być pobierana dodatkowa opłata. Jeżeli jest to dla Państwa istotne, przed rezerwacją danego 
pokoju należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem, aby uzyskać informacje na temat ustawienia łóżka.  
 
Cena pokoju nie obejmuje śniadania, chyba że zostało wyraźnie wskazano inaczej. Niektóre hotele mogą pobierać 
dodatkowe opłaty z tytułu lokalnych podatków.  
 
Paszporty, wizy i wymogi zdrowotne 
Dokonując rezerwacji Imprezy Turystycznej, potwierdzają Państwo znajomość przepisów paszportowych, wizowych i 
sanitarnych obowiązujących w miejscu docelowym Państwa podróży, czasu wymaganego na uzyskanie paszportu lub wizy, 
jak również wymogów zdrowotnych związanych z uczestnictwem w danej Imprezie Turystycznej. Informacje te są dostępne 
pod następującym linkiem,klikając tutaj. 
 
Ubezpieczenie 
W okresie Imprezy Turystycznej są Państwo objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 
leczenia oferowanym przez naszego ubezpieczyciela, którego nazwa i adres są dostępne na naszej Witrynie. Ogólne 
warunki tego ubezpieczenia są dostępne na naszej Witrynie pod następującym linkiem, klikając tutaj. 
 
Ponadto informujemy Państwa o możliwości wykupienia dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.  
 
Skargi i reklamacje 
Jeżeli po rozpoczęciu podróży stwierdzą Państwo, że znacząca część zamówionych usług nie została zrealizowana lub 
okaże się, że Dostawca Usług Turystycznych nie jest w stanie zrealizować znacznej części usług, które zostały zamówione 
w ramach Imprezy Turystycznej, powinni Państwo zgłosić swoją reklamację, w formie pisemnej lub innej właściwej formie, 
personelowi na miejscu. Większość problemów można usunąć na miejscu, znajdując alternatywne rozwiązania, bez 
żadnych dodatkowych kosztów dla Państwa. Jednak jeśli nie będzie można zaoferować takich rozwiązań lub z 
uzasadnionych powodów odmówicie Państwo ich zaakceptowania, Dostawca Usług Turystycznych zorganizuje Państwu 
równorzędny transport z powrotem do miejsca rozpoczęcia podróży lub do innego punktu powrotnego, na który wyrazili 
Państwo zgodę. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo znaczącej części zamówionych usług i nie uzyskają 
równoważnych alternatywnych rozwiązań, Travellink wypłaci Państwu – o ile będzie to uzasadnione w danych 
okolicznościach – odpowiednie odszkodowanie. Jeżeli, po powrocie do domu, Państwa zdaniem umowa w sprawie Imprezy 
Turystycznej nie została należycie wykonana, powinni się Państwo skontaktować z nami przy najbliższej sposobności w 
sposób właściwy dla danej usługi. Niezależnie od powyższego, są Państwo uprawnieni do złożenia reklamacji opisującej 
Państwa żądania oraz przypadki naszego nienależytego wykonania umowy w terminie 30 dni od końca okresu objętego 
Państwa Imprezą Turystyczną. 
  

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/
http://www.juniper.es/seguros/PDF/TLSWESBOT011482PLEC.pdf


PRICE LIST 
 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE 
TRAVELLINK 

ZA POKÓJ ZA OSOBĘ 

Zmiany, anulacja, zwrot (podróż 
europejska) 

€ 69 € 46 

Zmiany, anulacja, zwrot (podróż poza 
Europę) 

€ 92 € 46 

Zmiana nazwiska lub imienia  € 116 

Anulacja na życzenie klienta w związku 
ze zmianą rozkładu lotów, pomimo 
otrzymania alternatywy 

€ 46 € 46 

Anulacja na życzenie klienta w związku 
ze zmianą rozkładu lotów, brak 
dostępnej alternatywy tego samego dnia 

€ 0 € 0 

 


