
WARUNKI PODRÓŻOWANIA Big X-tra/-/ 
Przy świadczeniu usług podróżnych przez BigX-tra Touristik GmbH obowiązują następujące 
Ogólne Warunki Handlowe. Regulują one stosunek prawny w ramach umowy pomiędzy 
podróżującym i organizatorem. /-/ 
1. Zawarcie umowy. /-/ 
1.1. Poprzez pisemne, ustne lub telefoniczne zgłoszenie klient oferuje organizatorowi zawarcie 

umowy podróżnej wiążąco na dwa tygodnie. Umowa dochodzi do skutku  po pisemnym 
potwierdzeniu rezerwacji  klientowi. Klient, który zgłasza również innych uczestników 
podróży, odpowiada za umowne zobowiązanie wszystkich przez niego zgłaszanych osób, o 
ile nie przyjął poprzez  odrębne oświadczenie  odpowiednich, oddzielnych  zobowiązań. /-/ 

1.2. Jeśli treść potwierdzenia podróży odbiega od treści zgłoszenia klienta, Firmy  BigX-tra 
Touristik GmbH przedstawia nową ofertę, która jest dla organizatora wiążąca 10 dni. 
Umowa dochodzi do skutku na podstawie nowej oferty, jeśli klient w trakcie tego terminu 
zgłosi wyraźnie i zdecydowanie organizatorowi akceptację. /-/ 

1.3. Informacje o przepisach dotyczących wjazdu oraz formalności zdrowotno – policyjnych 
prześlemy Państwu wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Proszę zwrócić również regulację w 
punkcie 11. /-/        

2. Płatność /-/ 
2.1 W przeciągu tygodnia od daty otrzymania potwierdzenia należy przekazać na konto 

wykazaną w potwierdzeniu zaliczkę. Zaliczka wynosi 20 % ceny ogólnej. Pozostałą kwotę 
należy uiścić 30 dni przed rozpoczęciem podróży, terminowo, bez kolejnego wezwania. /-/ 

2.2 Jeśli będą Państwo zalegać z zapłatą zaliczki lub pozostałej kwoty, mamy prawo rozwiązać 
umowę i żądać odszkodowania zgodnie z naszymi warunkami dotyczącymi storna (zgodnie z 
poniższym punktem 4.2). /-/ 

2.3 Wszystkie płatności mogą zostać uiszczone ze skutkiem uwalniającym tylko względem 
organizatora podanego w potwierdzeniu rezerwacji. Tylko jeśli brakuje danych odbiorcy 
płatności, klient może przelać płatność na konto pośredniczącego biura podróży. /-/ 

2.4 Państwa uiszczone płatności są zabezpieczone przed niewypłacalnością zgodnie z § 651 
Kodeksu Cywilnego. Zaświadczenie o zabezpieczeniu zostanie Państwu przesłane  wraz z 
potwierdzeniem rezerwacji / rachunkiem. /-/ 

3.   Usługi /-/ 
Zakres umownych świadczeń wynika z aktualnego opisu usług w momencie realizacji Państwa 
rezerwacji oraz z danych powołujących się na nią, zawartych w potwierdzeniu rezerwacji. 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./-/ 
 4. Rezygnacja, zmian rezerwacji, osoba zastępcza, złożenie dokumentów podróży  
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).  
 

4.1 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. 



4.2 Jeśli Państwo wycofają się z umowy lub nie wezmą Państwo udziału w podróży (np. z 
powodu spóźnienia się na połączenie transportowe), mamy prawo domagać się 
rekompensaty za podjęte przygotowania i poniesione koszty. Rekompensata ta zostaje 
obliczona według ceny podróży w następujący sposób, z zastrzeżeniem innych regulacji 
w innych ofertach podróży:  
- do 30 dnia przed rozpoczęciem podróży 20 %    
- od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem podróży 25 %  
- od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 30 %  
- od 14 do 8 dnia przed rozpoczęciem podróży 50 %  
- od 7 dnia do 01 przed rozpoczęciem podróży 75 %  
W dniu wyjazdu lub jeśli klient nie weźmie udziału w podróży 95 % ogólnej ceny 
podróży.  
 
Tylko bilety lotnicze i podróże transportem liniowym oraz podróż statkiem:  
- do 120 dni przed rozpoczęciem podróży 20 %     
- do 60 dni przed rozpoczęciem podróży 30 %  
- do 30 dni przed rozpoczęciem podróży 40 %  
- do 15 dnia przed rozpoczęciem podróży 65 %  
- od 14 dnia do 7 przed rozpoczęciem podróży 85 %  
- od 6 do jednego dnia przed rozpoczęciem podróży 90 %  
W dniu wyjazdu lub jeśli klient nie weźmie udziału w podróży 95 % ogólnej ceny 
podróży. 
Koszty storna wynoszą w każdym wypadku, niezależnie od rodzaju podróży, co najmniej 
80 EUR  za rezerwację.  

4.3. Zastrzeżone jest dla Państwa prawo udokumentowania niższej szkody.  
4.4. Polecamy dodatkowe zawarte ubezpieczenie pokrywające koszty odszkodowania w 
przypadku rezygnacji , które może objąć koszty storna w ramach Państwa warunków umowy.  
4.5. Przy rezygnacji już doręczonych biletów lotniczych w ruchu liniowym, hotelowych, 
kolejowych, i podobnych, należy niezwłocznie zwrócić, w innym razie jesteśmy zmuszeni naliczyć 
pełną kwotę. 
4.6. Zmiany rezerwacji w sensie późniejszych zmian zarezerwowanych świadczeń są zasadniczo 
niemożliwe. Klientowi przysługuje możliwość rezygnacji. 
4.7. W przypadku udziału osoby zastępczej na miejsce zgłoszonego uczestnika należy uiścić 30 
EUR za osobę za powstałe koszty dodatkowe. Zostaną Państwo obciążeni dalszymi kosztami 
wynikającymi ze zmiany uczestnika ze strony podmiotu odpowiedzialnego za usługę, szczególnie 
w przypadku usług transportowych.  
4.8. Jeśli czas między rezerwacją/wpłatą  a rozpoczęciem podróży jest niewystarczający, aby 
przekazać uczestnikom dokumenty podróży w przekazie pocztowym, wówczas organizator jest 
uprawniony, polecić zdeponowanie biletów lub innych dokumentów podróżnych na wybranych 
lotniskach. Opłata za w/w usługę wynosi 15 EUR za bilet lub dokument podróżny i ponosi ją 
uczestnik podróży. 
5. Odstąpienie od umowy przez BigX-tra Touristik GmbH /-/ 
     5.1. Jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem  podróży w 
            następujących wypadkach: /-/ 

5.1.1. Do 2 tygodni przed rozpoczęciem podróży, jeśli nie została osiągnięta jasno 
określona liczba minimalna uczestników. /-/ 
5.1.2. Do 4 tygodni przed rozpoczęciem podróży, jeśli po wyczerpaniu wszelkich 
możliwości przeprowadzenie podróży nie może być wymagane od nas, ponieważ wpływ 
rezerwacji jest tak  niewielki że w przypadku przeprowadzenia podróży  poniesiemy  
koszty, które, w odniesieniu do tej podróży, przekroczą ekonomiczną granicę. /-/ 

     5.2. Cena podróży w przypadku odstąpienia od umowy zostanie przez nas natychmiast 
zwrócona klientowi, o ile klient nie skorzysta z oferty zastępczej. /-/ 

 
6. Zmiana usługi i ceny /-/ 



      6.1 Zmiany i różnice  pojedynczych usług podróżnych od uzgodnionej treści umowy,  
które stają się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały spowodowane przez 
naszą złą wolę, są dozwolone tylko, jeśli zmiana lub różnica nie jest znaczna i nie 
narusza ogólnych założeń zabukowanej podróży. Klient nie ma w takim wypadku 
prawa do wymówienia umowy. Dotyczy to w szczególności zmian świadczeń 
lotniczych, których można wymagać od klienta./-/ 

6.2. Proszę zasięgnąć informacji dotyczących dokładnych danych podróży najpóźniej 24  
godziny przed lotem powrotnym / podróżą powrotną, ale nie  wcześniej niż 48 godzin. W 
innym przypadku poniosą Państwo wszelkie koszty wynikłe ze spóźnienia się na dany 
środek transportu./-/ 

     6.3.  Zmiany ceny po zawarciu umowy są możliwe w przypadku podwyżki kosztów 
 transportu lub opłat portowych i lotniskowych w taki sposób, w jaki podwyżka 
 wpłynie na cenę podróży na osobę lub miejsce siedzące, jeśli między datą zawarcia 

umowy a rozpoczęciem podróży upłyną 4 miesiące. Jeśli będzie miała miejsce zmiana ceny lub 
znaczna zmian usługi podróżnej zostaną Państwo natychmiastowo o tym poinformowani. W 
każdym przypadku podwyżki cen są możliwe tylko do 21 dnia przed wyjazdem, po upływie tego 
terminu podwyżka jest niedopuszczalna. W przypadku podwyżki o więcej niż 5 % ceny podróży 
lub w przypadku znacznej zmiany świadczenia mają Państwo prawo wycofać się z umowy nie 
ponosząc żadnych kosztów lub  zamiast tego mogą Państwo wymagać udziału w innej 
przynajmniej równowartościowej podróży z pośród naszej oferty, o ile jest to możliwe.  Mają 
Państwo obowiązek bezzwłocznie po otrzymaniu od nas informacji o zmianie dochodzić swojego 
prawa. /-/ 
7.  Ubezpieczenie podróżne. /-/ 
W przypadku zawarcia ubezpieczenia podróżnego za naszym pośrednictwem, umowa 
ubezpieczeniowa zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy klientem a towarzystwem 
ubezpieczeniowym. Umowa ubezpieczeniowa dochodzi do skutku dopiero w momencie 
uiszczenia premii ubezpieczeniowej, która jest płatna wraz z zaliczką na ogólną cenę podróży. 
Jest wyłącznie obowiązkiem klienta dotrzymanie obowiązków wynikających z umowy 
ubezpieczeniowej i dochodzenie praw wynikających z  tej umowy względem  ubezpieczyciela. /-/   
8. Siła wyższa. /-/ 
Jeśli podróż zostanie znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona w skutek nieprzewidywalnej 
w momencie zawarcia umowy siły wyższej, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy 
zgodnie z § 651 Kodeksu Cywilnego. /-/ 
 9. Gwarancja. /-/ 
9.1. Jeśli usługa nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niezgodnie z umową są 

Państwo zobowiązani do zgłoszenia niedostatków lub w przeciągu odpowiedniego 
terminu do wymagania spełnienia zapewnionych umownie świadczeń. Mamy prawo do  
spełnienia zapewnionych umownie świadczeń za pomocą równowartościowej usługi 
zamiennej lub usługi o wyższej wartości. Proszę zwrócić uwagę, że roszczenia o 
zmniejszenie ceny zakupu mogą zostać uznane, o ile zgłoszenie niedostatków nie zostało  
zaniechane z winy klienta lub nie zostało zgłoszone nieodpowiedniemu adresatowi (zob. 
punkt 9.2. poniżej). Wypowiedzenie umowy nie jest dopuszczalne, jeśli nie nastąpiło 
żądanie o spełnienia zapewnionych umownie świadczeń z zachowaniem odpowiednich 
terminów./-/ 

9.2.W przypadku podróży zbiorowej wszelki niedostatki należy zgłaszać zasadniczo 
kierownictwu podróży. Z reguły nie wystarcza tu zgłoszenie u podmiotu 
odpowiedzialnego za świadczenie. W przypadku podróży z indywidualnym przebiegiem  
(lot & wynajęty samochód) jak również w przypadku podróży po mieście, niedostatki 
należy zgłaszać danemu podmiotowi odpowiedzialnemu za usługę, której niedostatki 
dotyczą. Konkretne dane kontaktowe (nazwa, adres, numer telefonu) znajdują się w 
Państwa dokumentach podróżnych lub ewentualnie mogą Państwo zasięgnąć ich u 
kierownictwa podróży na miejscu. /-/ 

9.3. W przypadku wystąpienia ewentualnych niedostatków w usługach są Państwo 



zobowiązani, w ramach przepisów prawnych, zrobić wszystko, aby przyczynić się do 
usunięcia niedostatków i aby ewentualną powstałą szkodę ograniczyć. Jeśli Państwa bagaż 
zaginie lub zostanie uszkodzony podczas podróży lotniczej, należy koniecznie zgłosić szkodę 
(P.I.R.) na miejscu w danym towarzystwie lotniczym. W pozostałych przypadkach należy 
poinformować nasze kierownictwo podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody na 
przedmiotach wartościowych i pieniądzach powstałe w nadanym bagażu. /-/ 

9.4. Nasze kierownictwo podróży nie jest upoważnione do uznawania roszczeń. /-/ 
10. Odpowiedzialności/-/ 
10.1.  W przypadku lotów specjalnych odpowiadamy, jeśli jesteśmy umownym przewoźnikiem 

lotniczym, według przepisów ustawy o komunikacji lotniczej w połączeniu z odnośnymi 
umowami międzynarodowymi. Nasze prawa i obowiązki nie zostają ograniczone przez 
warunki danego przedsiębiorstwa transportowego, na których podstawie następuje 
transport. /-/   

10.2. Nie odpowiadamy za usługi transportowe w ruchu liniowym, które przebiegają na 
podstawie  odrębnie wystawionego dokumentu transportowego, jak również których opis i 
potwierdzenie rezerwacji przedstawia wyraźnie świadczenie obce. Za usługi te odpowiada 
przedsiębiorstwo, świadczące tą usługę, na podstawie własnych warunków 
transportowych. /-/ 

10.3.  Nie ponosimy odpowiedzialności za niedociągnięcia związane z usługą w załatwieniu 
której tylko pośredniczymy i w rezerwacji określona jest ona jako usługa obca (np. 
imprezy sportowe, wycieczki, wynajęty samochód itd.) nawet w przypadku udziału 
kierownictwa podróży. Odpowiedzialność związana z pośrednictwem jest wykluczona, 
chyba że istnieje zarzut działania rozmyślnego lub rażącego niedbalstwa. /-/ 

10.4.  Nasza odpowiedzialność wynikająca z umowy za szkody spowodowane przez nas lub 
nasz podmiot odpowiedzialny za usługę, które nie są szkodą na ciele, ogranicza się do  
trzykrotnej ceny podróży, o ile szkoda poniesiona przez klienta nie została przez nas 
spowodowana celowo lub nie wynika z rażącego niedbalstwa. /-/ 

10.5. Nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, jeśli na podstawie 
międzynarodowych porozumień lub na nich opierających się przepisów, które należy 
stosować w odniesieniu do usługi świadczonej przez podmiot za nią odpowiedzialny, jego 
odpowiedzialność jest również wykluczona lub  ograniczona. /-/ 

10.6.  Za wszelkie roszczenia dotyczące odszkodowania wynikające z czynu niedozwolonego, 
które nie są spowodowane celowo i nie wynikają z rażącego niedbalstwa za szkody 
materialne odpowiadamy za klienta i podróż do kwoty najwyżej 4.100 EUR. Jeśli cena 
podróży za osobę przekracza kwotę 1.367,- EUR odpowiedzialność ogranicza się do 
wysokości trzykrotnej ceny podróży. Zalecamy aby w przypadku takiego ryzyka 
zabezpieczyć się ubezpieczeniem od wypadku i ubezpieczeniem bagażu podróżnego. /-/ 

10.7. Roszczeń o odszkodowanie lub roszczeń o zmniejszenie ceny zakupu w związku z 
usługami świadczonymi przez nas należy dochodzić w przeciągu miesiąca od terminu 
zakończenia podróży określonego w umowie i kierować na nasz adres zamieszczony 
poniżej. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż Państwa terminowe roszczenia skierowane do 
naszego punktu rezerwacyjnego nie są wystarczające. Decydująca jest data wpływu na 
poniżej podany adres. /-/ 

10.8. Wszystkie roszczenia podróżującego wynikające z umowy w stosunku do BigX-tra 
Touristik GmbH ulegają przedawnieniu po roku. Przedawnienie rozpoczyna się w dniu, w 
którym zgodnie z umową podróż dobiegła końca. Jeśli klient dochodzi roszczeń 
przedawnienie ulega wstrzymaniu do dnia, w którym organizator lub jego ubezpieczenie 
od obowiązku ponoszenia odpowiedzialności cywilnej  odeprze w formie pisemnej 
roszczenia. /-/   

10.9. Biura podróży nie są upoważnione do przyjmowania roszczeń. /-/ 
 
11. Przepisy dotyczące paszportów, wizy oraz zdrowia. /-/ 
11.1. Proszę zwrócić uwagę na nasze informacje dotyczące paszportów, wizy i przepisów 

zdrowotnych Państwa kraju docelowego, ponieważ są Państwo odpowiedzialni za ich 



przestrzeganie. Wszystkie niedogodności powstałe w skutek nieprzestrzegania w/w 
przepisów obciążają Państwa, chyba że nie poinformowaliśmy Państwa lub 
zrobiliśmy to źle. Informacje te dotyczą obywateli BRD o ile są w posiadaniu ważnego 
niemieckiego paszportu lub dowodu osobistego. Jeśli są Państwo obcokrajowcem lub 
posiadaczem obcego paszportu, muszą Państwo zwrócić uwagę na inne przepisy o które 
mogą Państwo zasięgnąć informacji u Państwa konsultanta. /-/ 

11.2.Nie odpowiadamy za terminowe wydanie koniecznej wizy przez dane 
przedstawicielstwo dyplomatyczne i jej wpływ, jeśli zlecili nam Państwo jej załatwienie, 
chyba że opóźnienie jest spowodowane przez nas. /-/ 

11.3. Instalacje techniczne za granicą nie zawsze odpowiadają niemieckim standardom. 
       Proszę dlatego zwrócić uwagę na ewentualne instrukcje obsługi. /-/ 
12.Warunki ogólne /-/ 
12.1 Wszystkie informacje zawarte w naszych informacjach o produktach są publikowane z 

zastrzeżeniem zezwoleń prawnych i urzędowych. Szczegóły tych informacji o produktach  
odpowiadają stanowi oddania do druku./-/ 

12.2 Wraz z publikacją nowych informacji o produktach wszystkie wcześniejsze publikacje dot. 
równobrzmiących celów podróży i terminów tracą swoją ważność. /-/ 

12.3 . Nie odpowiadamy za błędy w druku lub błędy rachunkowe. /-/ 
12.4 . Nieskuteczność pojedynczych uzgodnień tych warunków nie prowadzi do 

nieskuteczności pozostałych ustaleń. /-/ 
12.5  Naszym sądem właściwym jest sąd w Monachium. Ustala się sąd w Monachium jako 

właściwy, jeśli partner umowy nie ma w kraju ogólnego sądu właściwego, jeśli miejsce 
zamieszkania lub przebywania strony pozwanej jest nieznany w momencie wniesienia 
powództwa lub nie leży w zasięgu mocy obowiązującej tego przepisu po zawarciu umowy, 
lub jeśli naszym partnerem jest kupiec. /-/ 

Organizator: /-/ 
BigXtra Touristik GmbH, Landsberger Straße 304, D – 80687 München /-/ 
HRB 139717 Sąd Powiatowy w Monachium /-/ 
 
 


