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27 WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY WYCIECZEK 
 

WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY WYCIECZEK 

 

....................................  

nazwa agencji podróży 

................................... 

adres 

NIP ........................... 

REGON ................... 

 

W trosce o dobro zamawiających, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 223 ze zm.), przedstawiamy warunki 

handlowe sprzedaży wycieczek przez ................ (nazwa agencji). Uprzejmie prosimy o 

zapoznanie się z warunkami przed złożeniem zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia 

wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki, które stanowią integralną część zamówienia i 

umowy o świadczeniu usług turystycznych. 

 

I. Wstęp 
 

1. Agencja podróży .................. (nazwa agencji) jest autoryzowanym agentem turystycznym, 

sprzedającym wycieczki biur podróży, z którymi zawarła umowę o sprzedaży wycieczek. 

Katalog współpracujących biur podróży stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków.  

2. Wszystkie biura podróży, z którymi agencja podróży współpracuje, są ubezpieczone i w 

większości wypadków działają na rynku polskim ponad 10 lat.  

3. Zamawiając wycieczki w agencji .............. (nazwa agencji), otrzymują Państwo te same usługi 

i cenę jaką oferuje organizujące biuro podróży. 

4. Niniejsze warunki określają zasady dokonania rezerwacji i realizacji zamówienia złożonego 

przez zamawiającego na wycieczki organizowane przez biura podróży.  

5. W przypadku imprez last minute zmiany w stosunku do informacji pisemnych zawartych w 

broszurach, katalogach i witrynie internetowej określane są każdorazowo w umowie.  

 

II. Zamówienie 
 

1. Każdy użytkownik serwera może przesłać dowolną ilość niezobowiązujących zamówień na 

wycieczki oferowane przez biuro podróży.  

2. Agencja podróży informuje, iż w chwili odebrania zamówienia na wycieczkę, rozpoczyna 

procedurę realizacji złożonego zamówienia, co wiąże się m.in. z koniecznością sprawdzenia 

dostępności wolnych miejsc na określoną w zamówieniu wycieczkę. Dlatego też agencja podróży 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej zmiany istotnych warunków zamówienia, o 

czym poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od daty odebrania zamówienia. 

3. Ponadto agencja podróży zastrzega sobie możliwość zmiany ewentualnych nieścisłości, które 

mogły powstać przy ręcznym przepisywaniu informacji o wycieczce do bazy danych serwera.  

4. Agencja podróży zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania 

zamawiającemu przyczyny, w wypadku, gdy:  
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 zamawiający przesyła niezupełne lub niepoprawne zamówienia (np. brak w nich numeru 

telefonu kontaktowego);  

 zamawiający przesyła zamówienia ze świadomością tego, że nie kupi wycieczki;  

 zamawiający w więcej niż dwóch kolejnych wypadkach po potwierdzeniu rezerwacji 

bezzasadnie nie wpłacił zaliczki lub pozostałej do zapłaty ceny wycieczki;  

 zamawiający w więcej niż dwu wypadkach nie odesłał podpisanej umowy.  

 

III. Wykonanie zamówienia 
 

1. Po otrzymaniu niezobowiązującego zamówienia agencja podróży dokonuje wstępnej 

rezerwacji wycieczki określonej w zamówieniu.  

2. W wypadku, gdy rezerwacja nie jest możliwa, agencja podróży niezwłocznie informuje 

zamawiającego o zaistniałej sytuacji, uzgadniając z zamawiającym dalsze postępowanie.  

3. Agencja podróży informuje, że rozmowy telefoniczne z pracownikami ............  (nazwa 

agencji) mogą być nagrywane w celu ulepszenia naszych usług.  

4. W wypadku pomyślnego zakończenia wstępnej rezerwacji wycieczki na zasadach określonych 

w zamówieniu, bądź ustalonych z zamawiającym w sposób określony w pkt 2, agencja podróży 

przesyła zamawiającemu (poprzez faks, pocztę elektroniczną lub kurierem na koszt agencji 

podróży) umowę wraz z warunkami płatności za wycieczkę.  

5. Ponadto agencja podróży informuje zamawiającego o terminie zwrotu podpisanej umowy do 

agencji podróży.  

6. Po odesłaniu do agencji podróży podpisanego egzemplarza umowy oraz po stwierdzeniu 

wpłaty na koncie agencji podróży dokonanej: przelewem lub gotówką zaliczki bądź wpłaty ceny 

w pełnej wysokości, agencja podróży dokonuje rezerwacji ostatecznej, co oznacza zawarcie 

umowy.  

 

Zdroj: http://www.invia.pl/warunki-handlowe/ 

 

PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 

 
agencja  agentúra, zastupiteľstvo, kancelária 

agent agent, zástupca, sprostredkovateľ 

biuro podróży cestovná kancelária 

dane údaje 

Dz.U./DzU (Dziennik Ustaw) Z. z. (Zbierka zákonov) 

gotówka hotovosť 

impreza podujatie, akcia 

konto účet, konto 

m.in. (między innymi) medziiným 

na koszt na náklady 

nieścisłość nepresnosť 

http://www.invia.pl/warunki-handlowe/
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niezwłocznie bezodkladne 

NIP (numer identyfikacji podatkowej) DIČ (daňové identifikačné číslo) 

np. (na przykład) napr. (napríklad) 

nr (numer) č. (číslo) 

oferować ponúkať 

pkt (punkt) bod 

podróż cesta, cestovanie 

przelew prevod 

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) IČO (identifikačné číslo organizácie) 

rynek trh 

sprzedaż predaj 

świadczenie výkon, činnosť 

tj. (to jest) t. j. (to jest) 

troska starosť, starostlivosť 

ubezpieczony poistený 

umowa zmluva 

usługi turystyczne turistické služby 

ustawa zákon 

warunki handlowe sprzedaży wycieczek obchodné podmienky predaja zájazdov 

witryna internetowa internetová stránka 

wpłata platba 

wstęp úvod 

wstępny počiatočný, vstupný, predbežný, prípravný 

wycieczka výlet, zájazd, exkurzia 

zaliczka preddavok, závdavok, záloha 

załącznik príloha 

zamawiający objednávateľ, zákazník 

zawarty uzavretý 

ze zm. (ze zmianami, z późniejszymi 

zmianami) 

v znení neskorších predpisov 

zamawiający objednávateľ, zákazník 

zamówienie objednávka, zákazka 
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zastrzegać vyhradzovať 

złożenie podanie, zloženie, predloženie 


