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Ogólne warunki handlowe 

Imprezy turystyczne i pośrednictwo lotów 
Organizatorem imprez turystycznych jest Jasmin Taylor GmbH (JT). 

Dla bezproblemowego przebiegu i organizacji Państwa podróży, wymagana jest akceptacje Ogólnych Warunków 

Uczestnictwa. Warunki podróżowania i zapłaty są regulowane poprzez  stosunki prawne między Państwem a Jasmin 
Taylor GmbH, wymienione w poniższym dokumencie. Obowiązują one uzupełnione o paragraf §§ 651 ff. BGB. Dokonując 

rezerwacji akceptują Państwo jednocześnie Ogólne Warunki Uczestnictwa. 
 

1. Zawarcie umowy  
1.1. Przez zgłoszenie występują Państwo wiążąco o zawarcie z JT umowy dotyczącej świadczenia usługi turystycznych. W 

momencie rezerwacji Ogólne Warunki Podróżowania pomiędzy JT i rezerwującym należy dołączyć do Umowy.  

1.2. Umowa dochodzi do skutku wraz z przyjęciem rezerwacji przez JT i jednoczesnym potwierdzeniem podróży i , i 
dotyczy wszystkich wymienionych w zgłoszeniu podróżnych.  

1.3. Jeśli zawartość potwierdzenia podróży różni się od zgłoszenia, wówczas JT przedstawi nową ofertę, do którego JT 
zobowiązany jest przez na okres 10 dni. Umowa dochodzi do skutku na podstawie nowej oferty, jeśli Państwo w 

obowiązującym terminie potwierdzą jej przyjęcie, co może być dokonane poprzez uiszczenie płatności lub przystąpienie 

do podróży.   
 

2. Zapłata 
2.1. Uiszczenie zapłaty może nastąpić za pomocą przelewu, czeku lub karty kredytowej.   

2.2. Rachunek/potwierdzenie podróży jak również świadectwo posiadania ubezpieczenia są zasadniczo wysyłane poprzez 
e-mail. Jeśli nie ma takiej możliwości dokumenty zostaną wysłane faxem lub pocztą.  

2.3. Zapłata za świadczenie turystyczne zostaje przekazana bezpośrednio do JT, także gdy rezerwacja dokonywana jest 

za pośrednictwem biura podróży. Wszystkie opłaty należy dokonać na konto podane w rachunku/potwierdzeniu imprezy 
pod numerem rezerwacji.   

2.4. Przy wpłacie przelewem należna jest zaliczka w wysokości 40% ceny imprezy po otrzymaniu rachunku/potwierdzenia 
imprezy i doręczeniu świadectwa posiadania ubezpieczenia. Zaliczka wliczona jest na poczet ceny imprezy. Pozostałą 

kwotę, po odliczeniu wpłaconej zaliczki, należy uiścić najpóźniej  na 45 dni przed rozpoczęciem imprezy. Przy 

rezerwacjach krótkoterminowych (do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy) należy wpłacić natychmiastowo całą należną 
sumę.   

2.5. W przypadku uiszczenia wpłaty za pomocą karty kredytowej (Mastercard/VISA)  lub noty debetowej, po otrzymaniu 
rachunku/potwierdzenia imprezy i doręczeniu świadectwa posiadania ubezpieczenia, konto zostanie obciążone 

jednorazowo pełną sumą. Przy dokonaniu wpłaty kartą kredytową (Mastercard/VISA) lub obciążeniu notą debetową jest 

możliwe ściągnięcie całej należności tylko z jednego konta!  
2.6. W przypadku nieterminowego lub niepełnego uiszczenia należności zastrzega sobie prawo, po upomnieniu z 

określeniem terminu, do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania odpowiadającego kosztom storna wg punktu 6.  
2.7. Bez pełnej wpłaty ceny imprezy nie istnieje roszczenie do wykorzystania świadczonej usługi.  

 
3. Świadczenia 

3.1. Zakres umownych świadczeń JT wynika z aktualnego opisu usług w momencie realizacji Państwa rezerwacji oraz z 

danych powołujących się na nią, zawartych w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli godziny i trasy lotów  zostaną podane w 
potwierdzeniu rezerwacji, są one tymczasowe i niezobowiązujące. To dotyczy również podanego przez JT przebiegu 

podróży. Jeśli w momencie rezerwacji klient wyraził specjalne życzenia, są one dla JT nie zobowiązujące, przy czym JT 
będzie się starał, te życzenia zrealizować.  

 i Jeśli oferta specjalna zawiera mniej części składowych usługi w stosunku do ogólnego opisu świadczeń, obowiązują 

wyłącznie opisy świadczenia oferty specjalnej, jeśli klient zarezerwował zgodnie z warunkami oferty specjalnej. Jeśli 
oferta specjalna zawiera więcej części składowych w stosunku do ogólnego opisu świadczeń,  obowiązują wyłącznie opisy 

świadczeń  oferty specjalnej, jeśli klient zarezerwował zgodnie z warunkami oferty specjalnej. Dodatkowe uzgodnienia 
(zmiany, uzupełnienia, życzenia specjalne) wymagają wyraźnego potwierdzenia przez organizatora. Nasze ceny nie 

zawierają napiwków, dopłat za pokoje jednoosobowe lub kabiny.  Pośrednicy nie są upoważnieni do podejmowania 
zapewnień w naszym imieniu odbiegających od oferty podróży i potwierdzenia./-/ 

3.2. Istotne zmieniające lub uzupełniające uzgodnienia, dotyczące opisanych świadczeń  oraz warunków podróży 

wymagają uzgodnienia ich z JT. Powinny one zostać sporządzone w formie pisemnej wraz z powodami.   
3.3. Wszystkie podane ceny są podane w EURO i dotyczą 1 osoby.  

 
4. Dokumenty wymagane w czasie podróży  

4.1.Dokumenty podróżne zostaną wysłane E-mailem po uiszczeniu pozostałej lub pełnej kwoty, najpóźniej 7 dni przed 

rozpoczęciem imprezy.  W przypadku elektronicznych biletów lotniczych (E-Ticket) nie zostaną dostarczone bilety w 
formie papierowej, lecz wraz z doręczeniem dokumentów podróżnych zostanie podany kod rezerwacji lotniczej (Filekey) 

w formie elektronicznej ( przez E-mail).  Podrózni otrzymają karty pokładowe po okazaniu paszportu/dowodu osobistego 



oraz kodu rezerwacji lotniczej bezpośrednio na lotnisku w okienku Check-In danej linii lotniczej. Wszelkie informacje 

zostaną podane wraz z wysłaniem dokumentów przez e-maila. Jeśli klient nie posiada adresu e-mail, dokumenty zostaną 
przesłane faxem lub pocztą. Bilety w formie papierowej są zasadniczo wysyłane pocztą. 

4.2. Przy rezerwacjach krótkoterminowych (do 10 dni przed przystąpieniem do podróży) dokumenty podróżne zostaną  

wysłane e-mailem po uiszczeniu pełnej zapłaty. W przypadku elektronicznych biletów lotniczych (E-Ticket) nie zostaną 
dostarczone bilety w formie papierowej, lecz wraz z doręczeniem dokumentów podróżnych zostanie podany kod 

rezerwacji lotniczej (Filekey) w formie elektronicznej ( przez E-mail).  Podróżni otrzymają karty pokładowe po okazaniu 
paszportu/dowodu osobistego oraz kodu rezerwacji lotniczej bezpośrednio na lotnisku w okienku Check-In danej linii 

lotniczej. Wszelkie informacje zostaną podane wraz z wysłaniem dokumentów przez e-maila. Jeśli klient nie posiada 

adresu e-mail, dokumenty zostaną przesłane faxem lub pocztą. W przypadku biletów wystawianych w formie papierowej 
na lotnisku jest wymagany zadatek. Odpowiednie informacje zostaną przekazane wraz z dokumentami podróżnymi prze 

e-mail. Zadatek do biletów papierowych kosztuje jednorazowo 25 euro na osobę. Jeśli klient nie posiada adresu e-mail, 
dokumenty zostaną przesłane faxem lub pocztą ekspresową. 

 
5. Zmiany usług i cen 

5.1. Zmiany i różnice  pojedynczych usług podróżnych od uzgodnionej treści umowy, które stają się konieczne po 

zawarciu umowy i które nie zostały spowodowane naszą złą wolą, są dozwolone tylko, jeśli zmiana lub różnica nie jest 
znaczna i nie narusza ogólnych założeń zabukowanej podróży. Ewentualne roszczenia gwarancyjne pozostają 

nienaruszone, jeśli zmieniona usługa posiada niedociągnięcia. Proszę zasięgnąć informacji najdalej 24 godziny przed 
wylotem lub odjazdem, ale nie wcześniej niż 48 godzin, u naszego kierownictwa podróży odnośnie dokładnej godziny 

odlotu lub odjazdu. Jeśli nie dopełnią Państwo tego obowiązku i spóźnią się na samolot lub Państwa środek transportu, 

ponoszą Państwo wszystkie powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe. Zakwaterowanie zastępcze: w przypadku, gdy 
wbrew wszelkim zabezpieczeniom, krótko przed rozpoczęciem imprezy pojawi się w na miejscu docelowym ryzyko, że 

wybrany hotel zostanie przerezerwowany, JT zastrzega sobie prawo, umieszczenia podróżnych w hotelu o tym 
standardzie w tej samej miejscowości lub w bliskim otoczeniu! 

5.2. JT jest zobowiązany, niezwłocznie powiadomić podróżnych o zaistniałych zmianach. W podanym przypadku JT 
oferuje bezpłatną zmianę rezerwacji lub bezpłatną rezygnację.  

5.3.Zmiana ceny jest możliwa w przypadku, gdy dopuszczony czynnik wpływa bezpośrednio na cenę, w stosunku 1:1. 

Dotyczy to zmiany opłat paliwowych, opłat lotniskowych, opłat ubezpieczeniowych, podatków itd. Podniesienie ceny w 
terminie do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy jest jednak wykluczona. Jeśli cena wzrośnie o więcej niż 5% , podróżny 

jest uprawiony do odstąpienia od umowy, bez uiszczenia opłaty. Rezygnacja musi zostać niezwłocznie dostarczona w 
formie pisemnej bezpośrednio do  JT lub biura podróży.  

 

6. Rezygnacja, zmiana rezerwacji, osoba zastępcza 
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).  
6.1. Klient jest uprawniony do wycofania się z umowy w każdej chwili. Rezygnacja powinna zostać złożona  w formie 

pisemnej z podaniem numeru zlecenia. Miarodajny jest termin wpływu oświadczenia u organizatora. Również w trakcie 
trwania podróży podróżny jest uprawniony do wypowiedzenia umowy. w tym przypadku klient musi liczyć się z tym, że 

zostaną mu naliczone koszty w stosunku do całkowitej ceny podróży za wykorzystane świadczenia. Jeśli podróżny w 
skutek przedwczesnego powrotu nie skorzysta z pojedynczych świadczeń, JT będzie się starało o zaoszczędzone środki u 

świadczących usługi. To zobowiązane nie dotyczy sytuacji, gdy chodzi o mało znaczące świadczenia lub gdy 

wynagrodzeniu odpowiadają prawne lub urzędowe postanowienia. 
6.2.W każdym przypadku rezygnacji, po uwzględnieniu zaoszczędzonych środków i możliwości innego ich wykorzystania,  

przysługują JT następujące odszkodowania  za imprezy turystyczne lub pośrednictwo lotów czarterowych, pośrednictwo w 
zakwaterowaniu, imprezy grupowe, loty specjalne i loty w ruchu liniowym przy stornowaniu:  

- do 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 40 %   

- od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podróży 50 %  
- od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 60 %  

- od 14 do 7 dnia przed rozpoczęciem podróży 70 %  
- od 6 dnia do 01 przed rozpoczęciem podróży 85 %  

- w dniu rozpoczęcia imprezy lub w przypadku niepojawienia się 100% ceny 
Przy podanych dniach chodzi o dni kalendarzowe (od poniedziałku do niedzieli, wliczając również dni wolne) 

JT poleca dokonania ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży lub kompletnego pakietu ubezpieczeniowego.  

6.3. W przypadku , gdy klient po dokonaniu rezerwacji od 23 dni przed rozpoczęciem imprezy wyrazi życzenie zmiany, 
dotyczącej terminu imprezy, destynacji, miejsca wyjazdu, zakwaterowania lub środka transportu, zostanie pobrana opłata 

za zmianę rezerwacji w wysokości przynajmniej 49 euro za osobę, chyba że klient udowodni, szkody nie powstaną lub są 
znacząco niższe niż zwykle. JT zastrzega, że w tej sytuacji, rzeczywiście powstałymi kosztami, naliczonymi JT przez 

świadczących usługi, zostanie obarczony klient. Jeśli zmiana nie może być przeprowadzona, wówczas obowiązujące są 

warunki rezygnacji. Zmiany na życzenie klienta do 22 dnia przed rozpoczęciem imprezy, wymagają storna i ponownego 
zawarcia umowy.  



6.4. Do momentu rozpoczęcia imprezy podróżujący może domagać się, by zamiast niego osoba trzecia weszła w 

posiadanie praw i obowiązków wynikających z umowy. JT może nie zgodzić się na zmianę, w przypadku, gdy jego udziału 
zabraniają przepisy prawne lub inne zarządzenia.  W przypadku udziału osoby zastępczej na miejsce zgłoszonego 

uczestnika, zarówno osoba pierwotnie zgłoszona jak i osoba zastępcza odpowiadają jako współwinni za wierzytelność, i 

są zobowiązani do pokrycia powstałych w wyniku zmiany uczestnika kosztów, w wysokości przynajmniej 49 euro. 
 

7. Zerwanie umowy z przyczyn wyjątkowych  
7.1. Jeśli podróż zostanie znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona w skutek nieprzewidywalnej w momencie 

zawarcia umowy siły wyższej, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy .W tym przypadku JT może wymagać 

odszkodowania za już poczynione przygotowania lub te świadczenia, które do zakończenia podróży musza zostać 
uczynione. To samo prawo przysługuje również podróżującemu.  

7.2. JT jest zobowiązany, dołożyć wszelkich starań, szczególnie w przypadku, gdy umowa zawiera transport powrotny, do 
zorganizowania powrotu podróżnego. Dodatkowe koszty zostaną podzielone po połowie między obie strony. W innym 

przypadku kosztami zostanie obciążony podróżny.  
 

8. Odpowiedzialność JT 

8.1. JT odpowiada w ramach obowiązku dokładności i troski starannego przedsiębiorcy za:  
1. Odpowiedzialne przygotowanie podróży, 

2. Staranny wybór i kontrolę świadczących usługi,  
3. Poprawność opisu wszystkich podanych w internecie usług turystycznych,  

4. Zgodną z przepisami realizację uzgodnionych świadczeń turystycznych,  

8.2. JT odpowiada za przewinienia osób, którym powierzono realizację świadczeń, w wymiarze, jaki przewiduje prawo.  
 

9. Gwarancja 
9.1. Jeśli usługa podróżna nie zostanie spełniona lub nie jest zgodna z umową, klient może dochodzić spełnienia 

zapewnionych umownie świadczeń. JT może spełnić umownie zapewnione świadczenia w ten sposób, że zaoferuje 
świadczenie zastępczej usługi równowartościowej, lub usługi o wyższej wartości. Organizator może odmówić spełnienia 

umownie zapewnionych świadczeń, jeśli będzie to wymagało niestosunkowo dużych nakładów. 

9.2. Obniżenie ceny imprezy: jeśli usługi podróżne nie zostały spełnione zgodnie z umową, klient może domagać się 
obniżenia ceny podróży. Zostanie ona obniżona w stosunku, w którym w momencie sprzedaży wartość imprezy z 

niedostatkami odpowiadała prawdziwej wartości. Obniżenie ceny nie ma miejsca w przypadku, gdy klient w sposób 
zawiniony nie wskaże braków. 

9.3. Doniesienie przeciwko biurze podróży nie wystarcza aby obowiązywało obniżenie ceny imprezy. Każdy uczestnik 

imprezy jest zobowiązany, złożyć indywidualne doniesienie, chyba że poprzez zbieżność nazwisk JT kwalifikuje imprezę 
jak podróż rodzinną.   

9.4.Odstąpienie roszczeń o obniżenie ceny imprezy bądź odszkodowanie na współpodróżnych, dokonujących rezerwacji 
jako przedstawicieli podróżnych lub osoby trzecie jest wykluczone.   

9.5. Rekompensata: Podróżny może bez ujmy żądać obniżenia ceny imprezy lub odszkodowania, chyba że braki w 

imprezie dotyczą warunków, za które JT nie odpowiada.  
 

10. Ograniczenie odpowiedzialności   
10.1. Zawarta w umowie odpowiedzialność JT za szkody, które nie są szkodami na ciele, jest ograniczona do trzykrotnej 

wartości imprezy: 
a) o ile szkoda poniesiona przez klienta nie została przez spowodowana celowo lub nie wynika z rażącego zaniedbania lub  

b) o ile JT jest odpowiedzialni za szkodę klienta, klient wyłącznie z powodu zawinienia podmiotu odpowiedzialnego za 

usługę  
10.2. JT nie ponosimy odpowiedzialności za niedociągnięcia w związku ze świadczeniami , które są usługami obcymi i w 

których załatwieniu tylko pośredniczymy (np., wycieczki, wystawy) i jeśli te usługi zostały wyraźnie zdefiniowane jako 
usługi obce w ofercie lub kiedy JT jedynie pośredniczy w tych świadczeniach obcych. 

10.3. Roszczenie o odszkodowanie przeciwko JT jest ograniczone, jeśli na podstawie przepisów prawnych, które odnoszą 

się do podmiotów świadczących usługi, roszczenie o rekompensatę przeciwko świadczącemu usługę może obowiązywać 
tylko w określonych warunkach i ograniczeniach.  

10.4.Jeśli JT przedstawia stanowisko związanego umową przedsiębiorstwa lotniczego, to odpowiedzialność jest 
regulowana według postanowień prawa lotniczego w powiązaniu z Ugodą Montrealską. Ugoda Montrealska ogranicza w 

regule odpowiedzialność przedsiębiorstw lotniczych do śmierci bądź szkód na ciele podróżujących a także zniszczenia lub 
straty bagażu. Jeśli tylko JT jest w innych przypadkach świadczącym usługi, odpowiada JT według ustalonych 

postanowień.   

 
11. Obowiązek współdziałania 

11.1. Klient zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia usterek podróżnych, do współdziałania, aby uniknąć ewentualnych 
szkód lub je ograniczyć, jego reklamację bezzwłocznie zgłosić rezydentowi i żądać środków zaradczych. Rezydent jest 

zobowiązany interweniować, jeśli tylko jest to możliwe.   

11.2. Jeśli JT nie zapewniło własnego rezydenta i według umownych uzgodnień nie jest winnym wówczas podróżny jest 
zobowiązany zgłosić niedociągnięcia świadczącemu usługi (hotel, linia lotnicza). Jeśli środki zaradcze nie zostaną podjęte, 

podróżny jest zobowiązany, złożyć niezwłocznie zawiadomienie o zaistniałych brakach w siedzibie JT w Berlinie. 



11.3. Roszczenie podróżnych nie są odrzucone tylko wtedy, gdy podróżny nie wypełni swoich obowiązków nie z własnej 

winy i niezwłocznie złoży żądanie środków zaradczych 
 

12. Reklamacje, przedawnienie 

12.1.  Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia podróży należy zgłosić  w przeciągu jednego 
miesiąca od chwili umownie przewidzianego zakończenia podróży, organizatorowi, chyba że  podróżny bez własnej winy 

nie mógł dotrzymać tego terminu.  
12.2. Roszczenia dotyczące interwencji, obniżenia ceny lub odszkodowania ulegają przedawnieniu po roku. Przedawnienie 

rozpoczyna się z dniem, w którym zgodnie z umową  podróż miała się zakończyć. To obejmuje również roszczenia 

świadczących ubezpieczenia jak również podyktowane prawem lub umową. 
12.3. W przypadku terminowego wykonania przedawnienie zostaje zatrzymane według punktu 11.1 do momentu 

pisemnej decyzji przez JT.  
12.4. Roszczenia dotyczące niedozwolonego działania ulegają przedawnieniu po 3 latach. 

 
13. Postanowienia paszportowe i ochrony zdrowia 

13.1. Organizator odpowiada za poinformowanie obywatela kraju, w którym oferowana jest podróż, przed rozpoczęciem 

podróży, o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, jak również o ewentualnych ich zmianach. To nie zwalnia 
jednak podróżnego do doinformowania się w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem podróży o aktualnie 

obowiązujących postanowieniach wjazdu. W przypadku obywateli innych krajów informacji udziela odpowiedni konsulat. 
JT nie odpowiada wówczas za udzielone przez osoby trzecie informacje. 

13.2. JT nie  przejmuje odpowiedzialności  za otrzymanie i dostarczenie koniecznych wiz przez dane przedstawicielstwo 

dyplomatyczne, jeśli zlecili mu Państwo ich załatwienie, chyba że organizator ponosi winę za opóźnienie 
13.3. Klient sam odpowiada za dotrzymanie wszelkich formalności niezbędnych do przeprowadzenia podróży i ważne 

postanowienia dotyczące ochrony zdrowia. Podróżnym poleca się,  zasięgnąć informacji u lekarza lub odpowiednich 
jednostek, dotyczących zaleceń lekarskich w regionie docelowym. Wszystkie wady, które wynikają z nieprzestrzegania 

tych zaleceń, pozostają winą podróżnego, chyba że wynikają one z udzielonych  przez JT nieprawidłowych informacji. JT 
udzieli podróżnym informacji, dotyczących wymagań wizowych i paszportowych państwa docelowego, jak również 

niezbędne formalności zdrowotne i prawne. Za odrzucenie podróżnych przez urzędy w granicach państwa jak i  za granicą 

na podstawie innych okoliczności JT nie odpowiada. 
 

14. Ochrona danych 
Dane personalne, udostępnianie JT w celu zawarcia umowy, są chronione przed nadużyciem na podstawie Niemieckiego 

Prawa o Ochronie Danych Osobowych (Bundesdatenschutzgesetz - BDGS). 

 
15. Nieskuteczność pojedynczych uzgodnień 

Nieskuteczność pojedynczych uzgodnień umowy nie prowadzi do nieskuteczności całej umowy jak również 
przedstawionych  warunków podróży.  

 

16. Postanowienia końcowe 
Przewóz zwierząt: Przewóz zwierząt jest możliwy tylko w przypadku uzyskania takiej zgody od świadczącego usługę. 

Podane w katalogach i innych źródłach informacji godziny podróży nie muszą być zgodne z ewentualnymi godzinami 
sezonowymi w miejscu i hotelu docelowym. Godziny lotów, podróży i przebieg programu zostaną niewiążąco 

zakomunikowane przez organizatora, chyba że IT oddzielnie zapewnia je pisemnie.  
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