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Przykładowe badanie pełne 

części regulaminu 

przykładowego biura 

turystycznego. 

 

 

Badanie pochodzi z serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl. 
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Regulamin serwisu 

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki klientów XYZ.pl oraz 
użytkowników serwisu. 

 

§5 Cena wycieczki turystycznej 

5.1. Cena zakupionej Wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w 
opisie wycieczki turystycznej, zgodnie z regulaminem danego Organizatora, a w 
szczególności: 
a) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), 
b) opłatę za zakwaterowanie, 
c) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy, 
d) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych (zgodnie z ofertą 
danego Organizatora) 
e) podatki, 
f) inne zgodne z opisem wycieczki. 

5.2. Organizator wycieczki ma prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już 
po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez 
Państwa jakichkolwiek kosztów. XYZ.pl nie ma wpływu na dokonywanie zmian, czy też 
wycofanie oferty przez danego Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian 
określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką 
podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji. 

5.3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez 
niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za 
wycieczkę turystyczną może ulec pewnym niewielkim zmianom, wynikającym z 
dziennego kursu danej waluty. 

5.4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany 
ceny lub wycofanie oferty wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach 
uczestnictwa danego Organizatora. 

5.5. Ostateczna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez 
XYZ.pl w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania 
przez XYZ.pl ostatecznego i pełnego potwierdzenia Państwa rezerwacji od danego 
Organizatora wycieczki turystycznej. 
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5.6. XYZ.pl zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i 
pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w 
systemie rezerwacyjnym XYZ.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej 
przez Państwa wycieczki turystycznej. 

 

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta 

9.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie Wycieczki turystycznej możliwe jest 
wyłącznie na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora 
imprezy. 

9.2. Dokonując anulacji dokonanej rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością 
wystąpienia kosztów anulacyjnych. 

9.3. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest wyłącznie poprzez 
wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer 
rezerwacji) na adres:rezerwacje@XYZ.pl , albo telefonicznie pod numerem Tel: (+48) 
22 243 32 3234 

9.4. Doradca Turystyczny XYZ.pl anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa 
wycieczki turystycznej, wyjaśni również na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną 
Państwu zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki i z chęcią wyjaśni 
przebieg całego procesu. 

a) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie 
upoważnić XYZ.pl do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych 
zarezerwowanej wcześniej wycieczki. 

b) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów 
anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani przez Doradców Turystyki, w jaki sposób 
i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę. 

§12 Post ępowanie reklamacyjne 

12.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy 
przez Organizatora danej Wycieczki turystycznej mają Państwo prawo do złożenia 
reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
umowy przez Organizatora zakupionej w XYZ.pl wycieczki turystycznej. 

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres 
Organizatora danej wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na 
zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. 
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12.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez XYZ.pl były najwyższej 
jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w XYZ.pl mają Państwo 
również prawo do złożenia reklamacji. 

12.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez XYZ.pl należy składać na adres: 
XYZ.pl sp. z o.o., ul. Lokalna 4 lokal 19, 43-412 Braków w formie pisemnej lub wysyłać 
je na adres: rezerwacje@XYZ.pl . Reklamacje XYZ.pl rozpatruje w terminie 14 dni od 
momentu ich otrzymania. 

12.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie 
Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon 
kontaktowy), dokładny opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie będą 
zawierały wskazanych danych pozostaną nie rozpatrywane. 

 

 

§13 Postanowienia końcowe 

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez XYZ.pl rozstrzygane są 
przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby XYZ.pl. 

13.3. XYZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób 
korzystających z usług świadczonych przez XYZ.pl, wynikające z faktu nie 
odbycia Podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od XYZ.pl, w szczególności 
strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp. 

13.4. Korzystając z usług świadczonych przez XYZ.pl oświadczają Państwo, że 
wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i 
akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. 
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WYNIK BADANIA – RAPORT PEŁNY 
 
 
Legenda: 
 
Tekst zaznaczony w kolorze czerwonym jest treścią klauzuli niedozwolonej.  
 
Numer zaznaczony kolorem żółtym to numer klauzuli. Pod każdym numerem klauzuli 
jest bezpośredni link do podstrony danej klauzuli na stronie UOKiK. 
 
 
 

Uwaga! Wykryto klauzule niedozwolone! 
 
13.1 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zasto
sowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego 13.2 Wszelkie spory zwiazane zuslugami sw
iadczonymi przez XYZ.pl rozstrzygane sa przez sady wlasciwe miejscowo dla [1914] sie
dziby XYZ.pl 13.3 XYZ.pl nie ponosiodpowiedzialnosci za szkody powstale po stronie os
ob korzystajacych z uslug swiadczonych przez XYZ.pl wynikajace z faktu nie odbycia Po
drozy wprzypadku wystepowania sily wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilne
go a takze z przyczyn niezaleznych od XYZ.pl w szczegolnosci strajkupracownikow linii l
otniczych pracownikow portow lotniczych itp 13.4 Korzystajac z uslug swiadczonych prz
ez XYZ.pl oswiadczaja Panstwo ze wszystkiepostanowienia niniejszego Regulaminu sa 
dla Panstwa jasne i zrozumiale i akceptuja Panstwo wszystkie postanowienia niniejszeg
o Regulaminu bez zastrzezen 2.1W przypadku gdy nie sa Panstwo zadowoleni z odpowi
edniego wykonania umowy przez Organizatora danej Wycieczki turystycznej maja Panst
wo prawo do zlozeniareklamacji w zakresie zwiazanym z niewykonaniem lub nienalezyty
m wykonaniem umowy przez Organizatora zakupionej w XYZ.pl wycieczki turystycznej 1
2.2Reklamacje nalezy skladac w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na adres Or
ganizatora danej wycieczki turystycznej Reklamacje rozpoznaje Organizator nazasadac
h opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej 12.3 Dokladamy w
szelkich staran aby uslugi swiadczone przez XYZ.pl bylynajwyzszej jakosci W przypadk
u niezadowolenia z powodu jakosci obslugi w XYZ.pl maja Panstwo rowniez prawo do zl
ozenia reklamacji 12.4 Reklamacjezwiazane z jakoscia obslugi przez XYZ.pl nalezy skla
dac na adres: XYZ.pl sp z o.o  ul Lokalna  9 lokal 19 43-
430 Skoczow wformie pisemnej lub wysylac je na adres: rezerwacje@XYZ.pl Reklamacj
e XYZ.pl rozpatruje w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania 12.5Prawidlowo zlozo
na reklamacja powinna zawierac co najmniej: oznaczenie Uslugobiorcy (imie nazwisko a
dres zamieszkania adres poczty elektronicznej telefonkontaktowy) dokladny opis reklam
owanego faktu lub uslugi Reklamacje ktore nie beda zawieraly wskazanych danych poz
ostana nie rozpatrywane 9.1 [1913]Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie Wycieczki 
turystycznej mozliwe jest wylacznie na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa 
danego Organizatoraimprezy 9.2 Dokonujac anulacji dokonanej rezerwacji powinni liczy
c sie Panstwo z mozliwoscia wystapienia kosztow anulacyjnych 9.3 Anulowanie rezerwa
cjiwycieczki turystycznej dopuszczalne jest wylacznie poprzez wyslanie droga elektronic

http://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf/8baefccadf6ef7d9c1257108002a68b4/3084c717bd59aaf1c125770c004e3313?OpenDocument
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http://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf/8baefccadf6ef7d9c1257108002a68b4/0dc2acd8bb3267d8c125770c004d46a4?OpenDocument
Robert
Highlight



 

KlauzuleNiedozwolone.pl 

zna zlecenia anulowania rezerwacji (podajac nazwisko i numer rezerwacji) naadres: rez
erwacje@XYZ.pl albo telefonicznie pod numerem Tel: (+48) 32 44 28 444 9.4 Doradca 
Turystyczny XYZ.pl anuluje rezerwacje wykupionejprzez Panstwa wycieczki turystycznej
 wyjasni rowniez na jakich zasadach i w jakiej wysokosci zostana Panstwu zwrocone pie
niadze wplacone podczas rezerwacjiwycieczki i z checia wyjasni przebieg calego proces
u a) W przypadku wystapienia kosztow anulacyjnych musza Panstwo na pismie upowaz
nic XYZ.pl dopotracenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztow anulacyjnych zarezerwo
wanej wczesniej wycieczki b) Jesli kwota wplaconej zaliczki bedzie niewystarczajaca do
pokrycia kosztow anulacyjnych zostana Panstwo poinformowani przez Doradcow Turyst
yki w jaki sposob i w jakim terminie nalezy uiscic wymagana kwote 5.1 Cenazakupionej 
Wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie skladniki zawarte w opisie wycieczki turystyc
znej zgodnie z regulaminem danego Organizatora a wszczegolnosci: a) oplate za srode
k transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem wlasnym) b) oplate za zakwaterowanie 
c) oplate za swiadczenia dodatkowe zgodne zopisem imprezy d) oplaty paliwowe i lotnis
kowe w przypadku wycieczek lotniczych (zgodnie z oferta danego Organizatora) e) poda
tki f) inne zgodne z opisem wycieczki5.2 Organizator wycieczki ma prawo do zmiany lub 
wycofania ze sprzedazy oferty juz po dokonaniu rezerwacji Rezerwacja taka zostanie an
ulowana bez ponoszeniaprzez Panstwa jakichkolwiek kosztow XYZ.pl nie ma wplywu na
 dokonywanie zmian czy tez wycofanie oferty przez danego Organizatora imprezy Zasad
ydokonywania tych zmian okreslone sa kazdorazowo w Umowie-
zgloszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa jaka podpisuja Panstwo przy dokonywaniu re
zerwacji 5.3 Zuwagi na fakt ze cena wycieczki turystycznej moze byc wyrazona przez ni
ektorych Organizatorow zarowno w PLN jak rowniez w walutach obcych cena za wyciec
zketurystyczna moze ulec pewnym niewielkim zmianom wynikajacym z dziennego kursu
 danej waluty 5.4 Kazdy z Organizatorow wycieczek [1912] turystycznych zastrzegasobi
e prawo do zmiany ceny lub wycofanie oferty wycieczki w sytuacjach przewidzianych w 
warunkach uczestnictwa danego Organizatora 5.5 Ostateczna cena zakupuwycieczki tur
ystycznej nie jest gwarantowana przez XYZ.pl w momencie dokonywania przez Panstwa
 rezerwacji az do chwili uzyskania przez XYZ.plostatecznego i pelnego potwierdzenia Pa
nstwa rezerwacji od danego Organizatora wycieczki turystycznej 5.6 XYZ.pl zastrzega s
obie prawo do anulacjirezerwacji zalozonej przez Panstwa i pelnego zwrotu wplaconej k
woty w sytuacji gdy na skutek bledow technicznych w systemie rezerwacyjnym XYZ.pl z
ostalypodane bledne ceny w opisie zarezerwowanej przez Panstwa wycieczki turystyczn
ej 
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