
 

 
WARUNKI PODRÓŻOWANIA  GTI Travel GmbH /-/ 

 

Następujące warunki podróży i warunki handlowe regulują stosunek prawny między podróżującym a firmą GTI Travel 
GmbH. O warunkach klient zostanie poinformowany w ramach należytego pośrednictwa dotyczącego usług podróżnych i 

zaakceptuje je poprzez dokonanie rezerwacji. Poza tym należy przestrzegać warunki linii lotniczych zawarte w danym 
bilecie lotniczym . /-/ 

 

1.Zawarcie umowy podróżnej. /-/ 
Wraz ze zgłoszeniem pisemnym, ustnym, lub telefonicznym  klient oferuje firmie GTI  wiążąco zawarcie umowy podróżnej 

na podstawie podanego w katalogu opisu usługi. Jeśli zgłoszenie dotyczy wielu uczestników podróży, osoba zgłaszająca 
odpowiada za obowiązki wynikające z umowy również za podanych w zgłoszeniu uczestników, o ile nie przyjęła  poprzez 

odrębne oświadczenie odpowiednich, oddzielnych zobowiązań. Przy cenach stałych dla dzieci i zniżkach miarodajny jest 
wiek dzieci w momencie rozpoczęcia podróży. Umowa dochodzi do skutku, jeśli GTI potwierdzi pisemnie klientowi lub 

pośredniczącemu biuru rezerwację i cenę podróży, wyłączając przypadki, gdy potwierdzenie przez firmę GTI nastąpi 

wyraźnie ustnie lub telefonicznie. Jeśli potwierdzenie podróży odbiega od zgłoszenia klienta, firma GTI przedstawia nową 
ofertę, którą klient może przyjąć przez wpłatę ceny podróży lub wzięcie w niej udziału. /-/ 

 
2. Płatności /-/ 

2.1. Płatności następują bezpośrednio do firmy GTI. Przy dokonywaniu płatności należy powołać się na  odpowiedni 

numer rezerwacji lub rachunku. Płatności w biurach podróży, które występują wyłącznie jako pośrednicy, uchodzą za 
płatności do firmy GTI tylko wtedy, jeśli biuro podróży dysponuje pełnomocnictwem inkaso ze strony GTI na podstawie 

pisemnej umowy agencyjnej lub jeśli biuro podróży przekaże klientowi ważne zaświadczenie o zabezpieczeniu za firmę 
GTI. /-/ 

2.2. Po otrzymaniu potwierdzenia włącznie z zaświadczeniem o zabezpieczeniu, należy w przeciągu tygodnia uiścić 
zaliczkę w wysokości 20 % ceny podróży, jednak co najmniej 25 EUR za osobę. Pozostałą kwotę należy uiścić, bez 

szczególnych wymagań, 30 dni przez rozpoczęciem podróży. Dokumenty podróży zostaną wydane lub przesłane 

klientowi, według wyboru, natychmiast po wpływie płatności. /-/ 
2.3. W przypadku zawarcia umowy na 3 tygodnie przed rozpoczęciem podróży, klient jest zobowiązany do 

natychmiastowego uiszczenia całej ceny podróży. /-/  
2.4. Jeśli cała cena podróży nie zostanie uiszczona do momentu rozpoczęcia podróży, mimo że wydano klientowi 

zaświadczenie o zabezpieczeniu, upoważnia to firmę GTI – po odpowiednim upomnieniu i podaniu terminu – do 

odstąpienia od umowy i dochodzenia odszkodowania z tytułu niedotrzymania warunków. /-/  
 

3.   Usługi /-/ 
3.1. Zakres umownych świadczeń wynika wyłącznie z opisu świadczenia zawartego w  danym obowiązującym 

katalogu, włącznie z zawartymi tam ogólnymi informacjami, lub ze specjalnego prospektu podróżnego firmy GTI , jak 

również danych na które powołujemy się w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli rezerwacja dotyczy ofert specjalnych firmy GTI 
(Infox, Fax – oferta specjalna), zobowiązania dotyczące usług ze strony firmy GTI wynikają wyłącznie z opisu świadczenia 

zawartego w ofercie specjalnej. Powyższe obowiązuje również, gdy dana podróż lub pojedyncze usługi w szerszym 
zakresie zawarte są w danym obowiązującym katalogu.  W przypadku sprzeczności między opisem usługi w katalogu a 

ofertą specjalną obowiązują wyłącznie opisy oferty specjalne, jeśli klient bukuje podróż na atrakcyjnych cenowo 
warunkach. /-/ 

3.2. Pośredniczące biura podróży nie są upoważnione do składania klientowi zapewnień wychodzących poza ofertę 

katalogową lub ważne oferty specjalne, bez wyraźnego potwierdzenia ze strony GTI. /-/ 
3.3. Życzenia specjalne, które nie są zapewnione w katalogu lub ofercie specjalnej (np.: pokój z widokiem na morze, 

obok siebie położone pokoje itp.), traktowane są jako niewiążące życzenia klienta. GTI postara się zrealizować te 
życzenia. /-/ 

3.4. Usługi, które są świadczeniami obcymi (wycieczki, wycieczki objazdowe, imprezy sportowe itd.) i zostaną 

zarezerwowane bezpośrednio w miejscu docelowym u osoby trzeciej, np.: w niezależnych Incoming – przedsiębiorstwach 
lub u innych organizatorów, nie są częściami składowymi umowy podróżnej. /-/ 

3.5. Jeśli klient nie skorzysta z pojedynczych usług podróżnych, bez winy GTI, nie istnieje możliwość roszczenia sobie 
przez klienta prawa do proporcjonalnego zwrotu. GTI może podjąć starania o zwrot u podmiotu odpowiedzialnego za tą 

usługę. /-/ 
 

 

       
4. Zmiany dotyczące usługi. /-/ 

Zmiany i różnice  pojedynczych usług podróżnych od uzgodnionej treści umowy, które stają się konieczne po zawarciu 
umowy i które nie zostały spowodowane przez firmę GTI jej złą wolą, są dozwolone tylko, jeśli zmiana lub różnica nie jest 

znaczna i nie narusza ogólnych założeń zabukowanej podróży. Firma GTI jest zobowiązana natychmiastowo 

poinformować klienta o zmianach lub różnicach w usłudze. Jeśli nie jest znany organizatorowi adres klienta, uznaje się 
pośredniczące biuro podróży jako upoważnione do odbioru informacji. Firma GTI zaproponuje wtedy klientowi bezpłatną 

zmianę rezerwacji lub bezpłatne wycofanie się z umowy. /-/ 



 

5. Rezygnacja klienta.  
 

Wszystkie oferty specjalne typu MIXX, PACK, X itp. oraz oferty z lotami liniowymi podlegają szczególnym zasadom. W 

ofertach takich wszelkie zmiany, poprawki lub rezygnacja podlegają bardzo wysokim kosztom, które mogą sięgać nawet 
do 100% kwoty rezerwacji. Koszty sprawdzane są na bieżąco i aktualne są tylko i wyłącznie w momencie sprawdzania. W 

przypadku powyższych ofert nie istnieje możliwość zmiany trasy ani dat ( jedynie całkowita anulacja ze 100% kosztami i 
nowa rezerwacja po aktualnie dostępnej cenie).  

 

5.1. Klient może w każdej chwili wycofać się z umowy. Miarodajny jest termin wpływu oświadczenia o rezygnacji u 
firmy GTI,  które klient może złożyć sam lub za pośrednictwem biura podróży. Zaleca się zgłoszenie rezygnacji względem 

firmy GTI w formie pisemnej lub faksem. Jeśli klient wycofa się z umowy lub nie weźmie w niej udziału, firm GTI ma 
prawo domagać się zapłaty konkretnie wyliczonego lub ogólnego odszkodowania, jako stosownej rekompensaty za 

poczynione przygotowania do podróży i poniesione koszty. Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży, 
którego zawarcie zalecamy, może przejąć te koszty strona w ramach warunków ubezpieczenia.  

5.2. Jeśli GTI wybierze konkretne wyliczenie, o wysokości odszkodowania decyduje cena podróży po odjęciu wartości 

zaoszczędzonych kosztów i innego zastosowania umownej usługi podróżnej.  
5.3. Ogólne koszty rezygnacji naliczane są  za zgłoszonego uczestnika podróży i wynoszą:  

a) w przypadku podróży indywidualnej, lotniczej oraz rezerwacji samego hotelu: 
- do 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 10 %,      

- od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podróży 20 %,  

- od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 30 %,  
- od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem podróży 50 %,  

- od 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem podróży 60 %,  
- w dniu wyjazdu lub jeśli klient nie weźmie udziału w podróży 90 % ceny podróży.     

b) w przypadku lotów grupowych, lotów grupowych organizowanych oraz grupowej rezerwacji samego hotelu:  
Rezygnacja w przypadku rezerwacji grupowej, również częściowe storno, od 10 uczestników podróży podlegają odrębnym 

warunkom: /-/ 

- do 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 15 %,  
- od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podróży 30 %,  

- od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 40 %,  
- od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem podróży 60 %,  

- od 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem podróży 80 %, 

- w dniu wyjazdu lub jeśli klient nie weźmie udziału w podróży 90 % ceny podróży.  
c) Dla wszystkich podróży, które organizowane są na zasadzie „Dynamic Packaging” określonych mianem „XGTI”, 

„GTI codziennie aktualizowany” (GTI tagesaktuell) lub podobne, poszczególne świadczenia świadczeniodawców będą 
zliczane według obowiązujących w danym dniu cen. Dodatkowo świadczeniodawcy (hotele, przedsiębiorstwa lotnicze) 

stosują szczególne taryfy, które zasadniczą nie są zwracane. To dotyczy również zarezerwowanej w systemie „XGTI”, 

„GTI codziennie aktualizowany” (GTI tagesaktuell) lub podobne, podróży z samym przelotem.  W związku z tym dla tych 
podróży obowiązują szczególne koszty rezygnacji: 

- do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży: 70% 
- od 14 dnia przed rozpoczęciem podróży do dnia rozpoczęcia lub w przypadku niestawiennictwa: 90% 

d) Minimalne koszty rezygnacji wynoszą 50 EUR za osobę, niezależnie od momentu rezygnacji i rodzaju podróży. 
Powyżej podane zróżnicowanie mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy koszty rezygnacji przekraczają kwotę 50 EUR.  

5.4. Nie odbiera się klientowi prawa do wykazania organizatorowi powstania znacznie  mniejszych lub żadnych strat w 

związku z rezygnacją z podróży.  
5.5. Jeśli wysokość ceny podróży  uzależniona jest od ilości rezerwacji przy zakwaterowaniu (pokój dwuosobowy, 

apartament, itd.) a jeden ze zgłoszonych uczestników podróży wycofa się z umowy, cena podróży dla pozostałego 
uczestnika zostaje wyliczona na nowo odpowiednio do zredukowanej ilości zakwaterowania.  

 

 
6. Zmiany rezerwacji. /-/ 

6.1.Każdy klient może do chwili rozpoczęcia podróży być zastępowany przez osobę trzecią, o ile osoba ta odpowiada 
szczególnym wymaganiom podróży a jej uczestnictwu nie stoją na drodze przepisy prawne lub urzędowe zarządzenia. W 

takim przypadku firma GTI pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25 EUR od osoby. Zastępowany Klient i osoba 
trzecia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną cenę podróży oraz za dodatkowe koszty związane z przystąpieniem osoby 

trzeciej. /-/ 

6.2.W wypadku zmiany rezerwacji (zmiana terminu podróży, miejscowości, długości podróży, zakwaterowania) do 15 dni 
przed datą odjazdu, pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 25 EUR od osoby. Po upływie tego terminu 

życzenia klientów dotyczące zmiany rezerwacji, o ile ich zrealizowanie jest w ogóle możliwe, mogą być zrealizowane 
wyłącznie po odstąpieniu od umowy na warunkach określonych w punkcie 5.3. oraz przy jednoczesnym ponownym 

zgłoszeniu. /-/ 

 
7.Odstąpienie i wypowiedzenie umowy przez GTI. /-/ 



Firma GTI ma prawo odstąpienia od  umowy przed rozpoczęciem podróży lub przy rozpoczęciu podróży wypowiedzenia 

umowy w następujących przypadkach: /-/ 
7.1.Bez zachowania terminu wypowiedzenia: Jeśli klient mimo wcześniejszego upomnienia 

ze strony GTI lub miejscowego przedstawiciela poważnie zakłóca przebieg podróży lub zachowuje się w znacznym stopniu 

niezgodnie z umową, tak że nie można oczekiwać od organizatora lub innych uczestników podróży, dalszego udziału w 
podróży. Jeśli firma GTI wypowie umowę, zachowuje ona nadal prawo do ceny podróży. Firma GTI musi wziąć pod 

uwagę wartość nieświadczonych nakładów jak i korzyści, które firma GTI uzyskała z innego zastosowania usługi 
podróżnej, z której nie skorzystano. Ponadto klient jest zobowiązany do pokrycia ewentualnych kosztów wcześniejszego 

transportu powrotnego. /-/ 

7.2.Do dwóch tygodni przed rozpoczęciem podróży: W przypadku niewystarczającej ilości uczestników, jeśli w ofercie 
podróży organizator wskazuje na minimalną ilość uczestników. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy natychmiast 

przekazać klientowi. Klient otrzymuje natychmiast wpłaconą kwotę za podróż. Klient ma w tym wypadku prawo wymagać 
uczestnictwa w innej równowartościowej podróży bez dodatkowej opłaty, o ile firma GTI jest w stanie zaoferować taką 

podróż w ramach swojej oferty. /-/ 
7.3Do czterech tygodni przed rozpoczęciem podróży: Jeśli po wyczerpaniu wszelkich możliwości przeprowadzenie podróży 

nie może być wymagane od firmy GTI, ponieważ wpływ rezerwacji na tą podróż jest tak  niewielki, że w przypadku 

przeprowadzenia podróży firma GTI poniesie koszty, które przekroczą ekonomiczną granicę. Prawo odstąpienia od umowy 
przez firmę GTI istnieje tylko, jeśli przedłoży danemu klientowi porównywalną ofertę zastępczą. Jeśli podróż zostanie 

odwołana z tego powodu, klientowi zostanie natychmiast zwrócona wpłacona cena podróży. Dodatkowo zostanie mu 
ryczałtowo zrekompensowany trud związany z rezerwacją, o ile nie skorzysta z oferty zastępczej organizatora. /-/ 

 

8.Gwarancja/Odpowiedzialność. /-/ 
8.1. Jeśli usługi podróżne nie są świadczone zgodne z umową, klient może w odpowiednim 

terminie wymagać spełnienia zapewnionych umownie świadczeń. Firma GTI może 
odmówić spełnienia umownie zapewnionych świadczeń, jeśli będzie to wymagało niestosunkowych kosztów. GTI może 

spełnić zapewnione umownie świadczenia również w ten sposób, że zaoferuje świadczenie co najmniej 
równowartościowej usługi zastępczej, której można wymagać od klienta, o ile świadczenie umownie zapewnionych 

świadczeń nie stanowi niedopuszczalnej zmiany umowy. /-/ 

8.2. Jeśli  wystąpią niedostatki, zaleca się klientowi natychmiastowe ich zgłoszenie 
       podmiotowi odpowiedzialnemu za tą usługę (np.: hotel). W każdym wypadku klient musi 

       zgłosić niedostatki natychmiast miejscowemu kierownictwu podróży lub       
       przedstawicielstwu GTI. Jeśli zgłoszenie kierownictwu podróży lub miejscowemu 

       przedstawicielstwu , mimo oczekiwania, jest niemożliwe, klient powinien zwrócić się 

       bezpośrednio pod podany poniżej adres centrali GTI. Szkody i niedostatki związane z 
       bagażem podróżnym w związku z transportem lotniczym muszą zostać zgłoszone 

       natychmiast na lotnisku docelowym towarzystwu lotniczemu za pomocą 
       międzynarodowego formularza aPIRO. /-/ 

8.3. Jeśli klient zaniecha z własnej winy zarzucenia wad w stosunku do kierownictwa 

       podróży, roszczenia związane z obniżeniem ceny i świadczeniem umownie   
       zapewnionych świadczeń są wykluczone. /-/ 

8.4. Jeśli obowiązują dla usługi świadczonej przez podmiot odpowiedzialny za tą usługę 
       międzynarodowe porozumienia lub przepisy prawne, według których można dochodzić 

       odszkodowania tylko w konkretnych warunkach lub istnieją konkretne  ograniczenia, 
       firma GTI może się na nie powołać./-/  

8.5. Odpowiedzialność wynikająca z umowy za szkody, które nie są szkodami na ciele, jest 

       ograniczona do trzykrotnej ceny podróży, o ile szkoda klienta nie została spowodowana 
       umyślnie lub nie wynika z  rażącego niedbalstwa, lub  jeśli firma GTI jest 

       odpowiedzialna za szkodę wyłącznie z winy podmiotu odpowiedzialnego za tą usługę. Za 
       wszystkie roszczenia klienta o odszkodowanie przeciwko firmie GTI wynikające z czynu 

       niedozwolonego, które nie wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, 

       firma GTI odpowiada w przypadku szkody materialnej do kwoty 4.100 EUR. Jeśli 
       trzykrotna cena podróży przekracza tą kwotę, odpowiedzialność za szkody materialne 

      ogranicza się do wysokości trzykrotnej ceny podróży. Ta najwyższa kwota      
      odszkodowania obowiązuje na osobę podróżującą i podróż. Firma GTI zaleca dlatego 

      klientom zawarcie ubezpieczenia wypadkowego w podróży i ubezpieczenia bagażu 
      podróżnego. /-/ 

8.6. Firma GTI nie odpowiada za niedostatki usługi, która jest usługą obcą i w której tylko 

       pośredniczy. /-/ 
8.7. Cesja roszczeń przeciwko firmie GTI, których podstawą prawną są niedostatki w usłudze, 

       są wykluczone. /-/ 
8.8. Klient nie jest upoważniony do składania oświadczenia o potrąceniu za pomocą 

       wierzytelności wzajemnej względem  roszczeń o zapłatę uzgodnionej ceny podróży, 

       chyba, że wierzytelność wzajemna jest bezsporna lub prawomocna. /-/ 
 

9.Zgłaszanie roszczeń / przedawnienie. /-/ 



9.1. Jeśli klient chce dochodzić od firmy GTI obniżenia ceny, odszkodowania z powodu 

       umownej odpowiedzialności, odszkodowania z tytułu kosztów lub zwrotu ceny podróży 
       po wypowiedzeniu umowy lub po przerwaniu podróży lub z innych powodów,  powinien 

       zgłosić te roszczenia w przeciągu miesiąca po umownie przewidzianym zakończeniu 

       podróży na poniżej podany adres (do wydziału prawniczego).  Zgłoszenie 
       powinno nastąpić w formie pisemnej i należy powołać się na dane związane z podróżą i 

       numer rezerwacji, w razie potrzeby listem poleconym. /-/ 
9.2. Podmioty odpowiedzialne za usługi, kierownictwo podróży, personel lotniska i w okienku obsługi, inne miejscowe 

przedstawicielstwa i biura podróży nie są upoważnione do przyjęcia zgłoszenia o roszczeniach. Termin zostaje zachowany 

tylko, jeśli oświadczenie klienta wpłynie do firmy GTI przed jego upływem. Po upływie tego terminu klient może 
dochodzić roszczeń tylko wtedy, jeśli nie mógł dotrzymać podanego terminu nie z własnej winy. /-/ 

9.3. Klient i firma GTI uzgadniają roczny termin przedawnienia umownych roszczeń. Przedawnienie rozpoczyna się w 
dniu umownie przewidzianego terminu zakończenia podróży. Jeśli klient zgłosi roszczenie, przedawnienie jest wstrzymane  

do dnia, w którym firma GTI lub jej ubezpieczenie od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej odeprze pisemnie 
roszczenie. Przedawnienie następuje najwcześniej po trzech miesiącach po zakończeniu zawieszenia. /-/ 

 

10. Przepisy paszportowe, wizowe, celne i sanitarne. /-/ 
10.1 Firma GTI informuje klienta przed zawarciem umowy w prospekcie lub przy        rezerwacji o konieczność 

posiadania paszportu lub wizy dla obywateli niemieckich i o ewentualnych formalnościach zdrowotno – policyjnych. Za 
dotrzymanie tych niezbędnych do przeprowadzenia podróży ważnych przepisów odpowiada wyłącznie klient. Wszystkie 

szkody, wynikłe z niezastosowania się do tych przepisów obciążają klienta, chyba że wynikły z błędnych informacji firmy 

GTI. Jeśli klient nie dotrzyma przepisów wyjazdu lub wjazdu pojedynczych krajów tak, że uniemożliwi to klientowi udział 
w podróży, firma GTI może obciążyć klienta odpowiednimi kosztami rezygnacji. Szczególnie osoby nie będące 

obywatelami Niemiec  powinny w porę na własną rękę i na własną odpowiedzialność zasięgnąć informacji w odpowiednim 
konsulacie na temat przepisów paszportowych, wizowych i celnych. /-/ 

10.2  Jeśli z powodu wykroczenia przeciw przepisom celnym dojdzie do zakłócenia udziału w poszczególnych 
świadczeniach w podróży (np.: usługi transportowe) firma GTI nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności./-/ 

 

11.Realizacja przelotów i transferów /-/ 
11.1. Krótkoterminowe zmiany czasu przelotów, przebiegu tras, środka transportu lotniczego, 

        linii lotniczych, jak również międzylądowań zostają wyraźnie zastrzeżone, o ile nie 
        naruszają ogólnych założeń zabukowanej podróży. Ogólne założenia zabukowanej 

        podróży zostają naruszone, jeśli  wartość i przydatność zmian zwyczajnych lub według 

        umowy założonych korzyści zostanie unieważniona lub pomniejszona. Uzależnione jest 
        to przede wszystkim od czasu trwania podróży, terminu podróży i na podstawie ceny 

        podróży. /-/ 
11.2. Jeżeli ze względu na okoliczności leżące wyłącznie po stronie klienta firma GTI nie 

         mogła poinformować go o zmianie czasu lotu lub nie można było zrobić tego w porę, 

         GTI nie odpowiada za wynikające z tej sytuacji szkody, o ile podjęte zostały wszelkie 
         dostępne wysiłki, aby zapewnić dostarczenie informacji do adresata. W związku z tym 

         klient jest zobowiązany, w ramach istniejącego obowiązku współdziałania, zapewnić  
         poprzez odpowiednie działania możliwość otrzymywania informacji o zmian, również 

         krótkoterminowych. /-/ 
11.3. Dzieci w wieku 0 – 2 lat nie mają w przypadku przelotów prawa do miejsca siedzącego, 

         o ile uiszczona za nie tylko ogólną opłatę manipulacyjną. Dla dzieci w wieku 0 –2 lata 

         nie istnieje prawo do transportu bagażu wolnego od opłat. /-/ 
11.4 Przy rezerwacji samego przelotu klient jest zobowiązany na 48 godzin przed 

        planowanym odlotem powrotnym zgłosić się do podanego w jego dokumentach podróży  
        przedstawicielstwa firmy GTI  w celu ostatecznego potwierdzenia godzin lotu 

        powrotnego, lub do poinformowania firmy GTI o miejscu pobytu i możliwości kontaktu 

        telefonicznego w przeciągu ostatnich 48 godzin przed odlotem. /-/ 
 

12. Postanowienia końcowe. /-/ 
12.1. Oczywiste błędy rachunkowe i błędy w druku upoważniają firmę GTI do podważenia 

        umowy podróżnej. /-/ 
12.2. Nieskuteczność  poszczególnych postanowień umowy nie powoduje nieważności całej 

        umowy. /-/ 

12.3. W przypadku powództwa firmy GTI przeciwko klientowi jest miarodajne miejsce zamieszkania klienta, chyba że 
powództwo jest skierowane przeciwko kupcom pełnym lub osobom, które po zawarciu umowy przeniosły swoje miejsce 

zamieszkania lub miejsce stałego pobytu za granicę, lub jeśli ich miejsce zamieszkania lub stałego pobytu nie jest znane 
w momencie wniesienia powództwa.  W tych przypadkach miarodajne jest miejsce siedziby firmy GTI. /-/ 

GTI Travel GmbH (-) Sp. z o.o. /-/ 

Grafenberger Allee 368, 40235 Düsseldorf /-/ 


