
Gratulacje! Wykupiłeś opcję FRU Fast Refund, ekskluzywną usługę FRU.PL. 

 

Czym jest usługa dodatkowa FRU Fast Refund? 

Usługa FRU Fast Refund ma zastosowanie w sytuacji, gdy z powodu decyzji linii lotniczych Twoją 

podróż dotkną zmiany lub odwołanie lotu. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i 

zaoferujemy pomoc (bez dodatkowych kosztów) w kontynuacji podróży lub zwrócimy Ci koszt biletu 

lotniczego z własnych środków w ciągu maksymalnie 7 dni w formie gotówki lub vouchera. 

Ile pieniędzy otrzymam z powrotem jeśli wykupiłem FRU Fast Refund? 

Zwrócona zostanie kwalifikująca się do zwrotu i potwierdzona przez linię lotniczą kwota za bilet 

lotniczy plus kwota opłaty za bagaż, preferencyjne miejsca w samolocie oraz kwota opłaty za 

odprawę. 

Ile pieniędzy otrzymam z powrotem jeśli anulowany zostanie tylko segment planu podróży? 

Jeśli rezerwacja składa się z kilku segmentów lotu, zwrócona zostanie tylko wartość tych segmentów, 

które zostały dotknięte odwołaniem lub modyfikacją lotu i w stosunku do których linia lotnicza 

oferuje opcję zwrotu gotówki. 

Jak szybko otrzymam zwrot pieniędzy? 

Jeśli wykupiłeś usługę FRU Fast Refund, nie będziesz musiał oczekiwać, zazwyczaj przez długi czas, na 

otrzymanie zwrotu od linii lotniczych (średnio 30-60 dni). Jeśli Twój lot ulegnie zmianie lub zostanie 

odwołany, zwrócimy Ci pieniądze z naszych własnych środków, w ciągu maksymalnie 7 dni, w formie 

gotówki lub vouchera. 

Jakich lotów dotyczy FRU Fast Refund? 

Do Fast Refund kwalifikują się wszystkie sytuacje, w których linia lotnicza dopuszcza zwrot środków z 

tytułu zakupionych biletów (odwołanie lotu, zmiany lotniska, zmiany rozkładu lotów, które mają 

wpływ na wstępnie zarezerwowany segment lotu o więcej niż 5 godzin). Fast Refund zostanie 

zaoferowany według uznania FRU w zależności od tego czy dana linia lotnicza oferuje zwrot środków 

z tytułu zakupionych biletów. W tym ostatnim przypadku procedurą zwrotu środków pieniężnych 

pozostaje standardowa procedura udostępniana przez linię lotniczą. 

Czy koszt usługi FRU Fast Refund podlega zwrotowi? 

W przypadku wykupienia usługi Fast Refund jej koszt nie podlega zwrotowi, chyba że usługa ta nie 

będzie znajdowała zastosowania. 

 

Regulamin usługi FRU FAST REFUND 

Definicje: 

FRU.PL - FRU.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

000030887, NIP: 5272579301, REGON: 141451213, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym w 

wysokości 6 900 000,00 zł; 

Odwołany Lot – sytuacja, w której linia lotnicza nie wykonuje wcześniej zaplanowanego lotu; 



Zmodyfikowany Lot – sytuacja, w której linia lotnicza decyduje się na zmianę rozkładu lotów (w 

przypadku, gdy wpływa to na dzień, godzinę odlotu) lub wcześniej zaplanowaną trasę lotu (w takim 

przypadku zmianie ulega/ulegają lotnisko wylotu/przylotu); 

Voucher – dokument elektroniczny (o wartości wskazanej w PLN, który umożliwia użytkownikowi 

skorzystanie z Vouchera na zakup usług transportu lotniczego oferowanych przez FRU.PL przy 

wykorzystaniu Vouchera. 

 

CZYM JEST USŁUGA FRU.PL FAST REFUND? 

1. FRU.PL udostępnia stronę internetową FRU.PL („Strona”), która oferuje możliwość 

wyszukiwania i sprawdzania dostępności biletów lotniczych na loty obsługiwane przez linie lotnicze, a 

także związanych z nimi usług. FRU.PL oferuje Ci powiązaną usługę FRU.PL FAST REFUND (zwaną dalej 

„FAST REFUND”), która jest dostępna dla kwalifikujących się lotów, na które kupiłeś bilety lotnicze za 

pośrednictwem FRU.PL. 

2. Poprzez usługę FAST REFUND FRU.PL oferuje pomoc w przypadku, gdy na rezerwację 

wywiera wpływ jedna z następujących sytuacji: (i) odwołanie niektórych segmentów lotu lub 

wszystkich segmentów lotu w ramach trasy („Odwołany Lot”) lub (ii) modyfikacja rozkładu lotów lub 

trasy lotu („Zmodyfikowany Lot”), przez linię lotniczą, obie sytuacje określane są dalej oddzielnie lub 

łącznie „Zdarzeniem”. 

3. W przypadku Zdarzenia, FRU.PL oferuje pomoc w określeniu alternatywy dla kontynuacji 

podróży albo w zwrocie kosztów odcinków lotu, których dotyczy Zdarzenie, w formie Voucherów 

Podróżnych lub gotówki, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów zostanie potwierdzony przez linię 

lotniczą. 

4. W rezultacie, dzięki FAST REFUND Twoje pieniądze nie pozostaną zablokowane przez linię 

lotniczą i możesz szybko otrzymać zwrot pieniędzy w sytuacji gdy chcesz kupić kolejny bilet lotniczy 

lub nie chcesz już podróżować. 

 

KIEDY USŁUGA FAST REFUND ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE? 

5. Usługa FAST REFUND znajduje zastosowanie, jeśli Twój lot, zakupiony za pośrednictwem 

FRU.PL, dla którego wykupiłeś również powiązaną usługę FAST REFUND, jest Lotem Odwołanym lub 

Lotem Zmodyfikowanym z przyczyn, na które FRU.PL nie ma wpływu. 

6. SZYBKI ZWROT to usługa powiązana, oferowana przez FRU.PL, mająca zastosowanie 

wyłącznie w przypadku Lotu Odwołanego/Zmodyfikowanego, w którym to przypadku linia lotnicza, 

która odwołała/zmodyfikowała lot, obciążona jest obowiązkiem prawnym zaoferowania zmiany 

planu podróży i/lub zwrotu kosztów biletu lotniczego w gotówce, wynikającym z Rozporządzenia 

(WE) nr 261/2004, a jednocześnie zwrot kosztów został potwierdzony przez linię lotniczą. Należy 

zauważyć, że prawny obowiązek zwrotu kosztów biletu związanego z Odwołanym 

Lotem/Zmodyfikowanym Lotem obciąża we wszystkich przypadkach linię lotniczą, która odwołała lub 

zmodyfikowała lot. 

7. Co do zasady, FRU.PL powiadomi Cię jak najszybciej o Zdarzeniu, które ma wpływ na Twoją 

podróż oraz zaoferuje pomoc w rezerwacji alternatywnego lotu, jeśli został on udostępniony 

bezpłatnie przez linię lotniczą, lub w przypadku, gdy nie chcesz dalej podróżować lub bezpłatna 

alternatywa oferowana przez linię lotniczą Ci nie odpowiada, FRU.PL zwróci Ci wartość segmentu(ów) 



lotu, których dotyczy anulowanie lub modyfikacja i które kwalifikują się do zwrotu, w terminie 7 dni 

pracujących, w formie Vouchera Podróżnego lub gotówki. 

8. Jeżeli zostałeś poinformowany/zawiadomiony o wystąpieniu Zdarzenia bezpośrednio przez 

linię lotniczą, bez wcześniejszego powiadomienia przez FRU.PL, i wykupiłeś usługę FAST REFUND, 

musisz poinformować nas o takiej sytuacji, bez nieuzasadnionych opóźnień, za pośrednictwem 

kanałów komunikacji udostępnianych przez FRU.PL do Twojej dyspozycji. 

 

CO OFERUJE FRU.PL W RAMACH USŁUGI FAST REFUND? 

9. W ramach usługi FAST REFUND zaproponujemy Ci następujące rozwiązania, z których możesz 

wybrać tylko jedno, w zależności od Twoich preferencji: 

9.1. BEZPŁATNA POMOC 

9.1.1. Jeśli zaakceptujesz bezpłatną alternatywę oferowaną przez linię lotniczą w celu 

kontynuowania podróży, oferujemy pomoc w wydaniu biletu na nowy lot, bez dodatkowych kosztów. 

9.2. ZWROT VOUCHEREM PODRÓŻNYM LUB GOTÓWKĄ 

9.2.1. Jeśli odrzucisz alternatywy oferowane przez linie lotnicze i chcesz kontynuować podróż 

kupując nowy bilet lotniczy, a linia lotnicza potwierdzi prawo do zwrotu za 

Odwołany/Zmodyfikowany Lot, FRU.PL oferuje następujące alternatywy, z których możesz wybrać 

tylko jedną, w zależności od Twoich preferencji: 

9.2.1.1. VOUCHER PODRÓŻNY FRU.PL: Jeśli chcesz kontynuować podróż, FRU.PL wystawi Voucher 

Podróżny, który można wykorzystać na zakup dowolnego innego lotu na Stronie FRU.PL, o 

następujących cechach: 

(i) stanowiący równowartość kwoty potwierdzonej przez linię lotniczą jako kwalifikująca się do 

zwrotu; 

(ii) z terminem ważności 24 miesiące, liczonym od dnia udostępnienia Vouchera Podróżnego 

Użytkownikowi; 

(iii) przeznaczony do wykorzystania za pośrednictwem FRU.PL, dla wszelkich usług przewozu 

lotniczego dostępnych na FRU.PL, obsługiwanych przez dowolną linię lotniczą; 

(iv) który można wykorzystać do dokonania kilku rezerwacji za pośrednictwem FRU.PL (w danym 

czasie lub w okresie ważności Vouchera Podróżnego), ale każdorazowo do wartości Vouchera 

Podróżnego, która każdorazowo zostanie pomniejszona o wartość usług, do rezerwacji których był 

używany. 

9.2.1.2. Z Vouchera Podróżnego można skorzystać wyłącznie za pośrednictwem FRU.PL poprzez 

wpisanie numeru kodu Vouchera Podróżnego podczas procesu rezerwacji na stronie www.FRU.PL. 

9.2.1.3. Jeżeli, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zostanie Ci przyznany Voucher Podróżny, zostanie 

on dostarczony, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 

24-48 godzin, nie później jednak niż 7 dni roboczych od dnia, w którym skorzystałeś z opcji tej formy 

zwrotu. 

9.2.1.4. Voucher Podróżny nie podlega zwrotowi, a Użytkownik nie ma możliwości otrzymania jego 

wartości pieniężnej ani zastąpienia go innymi voucherami. Voucher Podróżny może zostać 

przekazany przez Użytkownika, w części lub w całości, na rzecz osoby trzeciej pod warunkiem, że w 



momencie korzystania z Vouchera Podróżnego na Stronie FRU.PL Voucher Podróżny zostanie 

potwierdzony adresem e-mail, na który został wysłany do Użytkownika. 

9.2.1.5. Każdy Voucher Podróżny posiada unikalny kod, a Użytkownik powinien zadbać o to, aby kod 

ten był chroniony przed dostępem osób trzecich. 

9.2.1.6. Jeśli pełna kwota wskazana na Voucherze Podróżnym nie zostanie wykorzystana, pozostała 

niewykorzystana kwota nie zostanie zwrócona po wygaśnięciu Vouchera Podróżnego i nie zostanie 

zamieniona na inny voucher. Jeżeli wartość złożonych zamówień jest wyższa niż wartość Vouchera 

Podróżnego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy. 

9.2.1.7. W momencie wykorzystania Vouchera, gdy jego wartość odpowiada wartości biletu/biletów, 

które chcesz kupić Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kartą 1 EUR/PLN w celu potwierdzenia 

płatności Voucherem oraz wystawienia biletu/biletów. 

9.2.1.8. Voucher Podróżny jest wystawiony w PLN, a jeżeli kwota do zwrotu potwierdzona przez linię 

lotniczą jest w walucie innej niż PLN zostanie zastosowany kurs Narodowego Banku Polskiego 

obowiązujący w dniu wystawienia Vouchera Podróżnego. 

9.2.1.9. FRU.PL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera Podróżnego niezgodnie z 

jego przeznaczeniem. 

9.2.1.10. FRU.PL nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty unikalnego kodu Vouchera 

Podróżnego lub w przypadku wykorzystania Vouchera Podróżnego lub kodu Vouchera Podróżnego, o 

którym mowa powyżej, przez osobę trzecią z powodu niedbalstwa Użytkownika. 

9.2.2. ZWROT GOTÓWKI: Jeśli nie chcesz kontynuować podróży, możemy zwrócić Ci gotówką 

równowartość kwoty potwierdzonej przez linię lotniczą jako kwalifikującą się do zwrotu. 

9.2.3. Jeśli zdecydujesz się, zgodnie z niniejszym Regulaminem, otrzymać zwrot ceny biletu na lot, 

którego dotyczy Zdarzenie, odpowiednia kwota zostanie zwrócona przy użyciu tej samej metody 

płatności, której użyłeś w celu zapłaty nam pełnej ceny (na przykład, jeśli zapłaciłeś za rezerwację 

kartą płatniczą, zwrot zostanie zwrócony na konto powiązane z odpowiednią kartą płatniczą) albo 

przelewem bankowym na konto bankowe wskazane nam przez Ciebie, na warunkach tu ustalonych, 

bez nieuzasadnionej zwłoki, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia, w którym skorzystałeś z 

możliwości tej formy zwrotu. 

10. Jeśli zapłaciłeś za rezerwację, na która miało wpływ Zdarzenie, korzystając z kilku metod 

płatności (na przykład Voucherem Podróżnym i dopłaciłeś różnicę kartą płatniczą), zwrot zostanie 

zapewniony za pomocą obu metod płatności w odpowiedniej proporcji. 

 

OGRANICZENIA USŁUGI FAST REFUND 

11. Rozwiązania opisane powyżej w punkcie 9.1. oraz 9.2. oferowane są przez FRU.PL w ramach 

usługi FAST REFUND, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie następujących warunków: 

11.1. Bilety lotnicze na loty objęte Zdarzeniem zostały nabyte za pośrednictwem FRU.PL. 

11.2. Usługa Fast Refund nie znajduje zastosowania jeśli dokonasz zmian w planie lotu, 

zarezerwowanym za naszym pośrednictwem, bez naszej pomocy lecz bezpośrednio z linią lotniczą, 

która miała obsługiwać lot, bez naszej uprzedniej zgody, a zatem nie będziesz mieć prawa do żadnego 

rozwiązań wskazanych w pkt. 9.1. lub 9.2. 



KIEDY USŁUGA FAST REFUND NIE MA ZASTOSOWANIA? 

12. Należy pamiętać, że usługa FAST REFUND nie znajduje zastosowania w poniższych sytuacjach: 

12.1. Użytkownik/Podróżny dobrowolnie anulował Usługę Przewozu Lotniczego lub zmodyfikował 

Usługę Przewozu Lotniczego bez zgody/zatwierdzenia FRU.PL; 

12.2. Użytkownikowi/Podróżnemu odmówiono przyjęcia na pokład z jakiegokolwiek powodu, w 

tym w przypadku niespełnienia minimalnych i niezbędnych obowiązków związanych z posiadaniem 

dokumentów podróży wymaganych przez każdy organ rządowy, w tym wiz, testów COVID, dowodu 

szczepień, pełnomocnictw notarialnych małoletnich, zaświadczeń na przewożone przedmioty, a także 

innych niezbędnych dokumentów, wobec czego odmówiono mu wstępu na pokład; 

12.3. Użytkownik/Podróżny nie dopełnił obowiązku sprawdzenia statusu lotu przed odlotem i 

stwierdzenia ewentualnych zmian w rozkładzie(ach) lotów, a także jak najszybszego poinformowania 

FRU.PL o wprowadzonych modyfikacjach i jego opcjach w związku z alternatywami oferowanymi 

przez linię lotniczą; 

12.4. Użytkownik/Podróżny dokonał modyfikacji wstępnych danych Usługi Przewozu Lotniczego 

lub danych kontaktowych bezpośrednio z liniami lotniczymi, bez uprzedniego powiadomienia i zgody 

FRU.PL, przy czym w takim przypadku usługa FAST REFUND zostaje automatycznie 

anulowana/unieważniona; 

12.5. Na lot, dla którego wykupiono usługę FAST REFUND, wpływa Zdarzenie spowodowane 

niewypłacalnością / upadłością / reorganizacją / restrukturyzacją linii lotniczej lub zdarzenie 

podobnego rodzaju. 

12.6. Na lot, dla którego wykupiono usługę FAST REFUND, ma wpływ Zdarzenie, które jest częścią 

masowego odwołania (z dowolnego powodu) stanowiącego 30% lub więcej wszystkich wybranych 

lotów w określonym czasie, lub częścią jakiegokolwiek innego efektu, który znacząco ogranicza lub 

decyduje o nieoperacyjności wybranej linii lotniczej. Należy pamiętać, że w takich przypadkach 

dołożymy wszelkich starań, aby zaoferować usługę FAST REFUND, ale tylko według naszego uznania. 

12.7. Polityka zwrotów linii lotniczych odbiega od standardowej i jest modyfikowana po 

zakończeniu procesu pozyskiwania usługi FAST REFUND w taki sposób, że linia lotnicza nie przyznaje 

już zwrotów gotówkowych kosztów przelotów objętych Zdarzeniem lub nakłada długie okresy 

oczekiwania na zwrot gotówkowy kosztów biletów związanych z lotami objętymi Zdarzeniem lub w 

innych podobnych sytuacjach. 

12.8. We wszystkich przypadkach, w których zakupiłeś FAST REFUND i usługa ta stanie się 

niemożliwa do zastosowania, FRU.PL zwróci opłatę wniesioną za tę usługę. 

 

KIEDY MOŻNA KUPIĆ USŁUGĘ FAST REFUND? 

13. Usługę FAST REFUND można wykupić zarówno rezerwując podróż samolotem za 

pośrednictwem FRU.PL w momencie zakupu biletu/biletów, jak również w momencie Zdarzenia, ale 

opłata za tę usługę jest różna w zależności od czasu nabycia. 

 

JAKI JEST KOSZT USŁUGI FAST REFUND? 



14. Usługa FAST REFUND oferowana jest przez FRU.PL w zamian za dodatkową opłatę, wyliczaną 

procentowo, np. w przedziale od 10% -20% wartości zakupu biletów lotniczych, przy czym ich 

wartość jest prezentowana we wskazanym zakresie 10%-20% na Stronie w momencie zakupu. 

15. Jeśli nie wykupiłeś usługi FAST REFUND, ale chcesz uzyskać szybki zwrot za odcinki lotu, 

których dotyczy Zdarzenie, możesz skorzystać z FAST REFUND w momencie Zdarzenia, pod 

warunkiem zaakceptowania niniejszego Regulaminu. W tym drugim przypadku zwrócimy Ci 80% 

kwoty potwierdzonej przez linię lotniczą jako kwalifikującą się do zwrotu i zatrzymamy 20% 

zwróconej kwoty tytułem opłaty dodatkowej za usługę FAST REFUND. 

 

CO NIE JEST OBJĘTE USŁUGĄ FAST REFUND? 

16. Usługa FAST REFUND nie obejmuje poniesionych dodatkowych kosztów podróży, płaconych 

na rzecz FRU.PL lub bezpośrednio linii lotniczej/innym usługodawcom (np. bez ograniczenia tego 

wyliczenia do: ubezpieczenia zdrowotnego/podróży itp.) i/lub innego odszkodowanie, o które możesz 

ubiegać się od linii lotniczej. 

 

NA JAKICH WARUNKACH DOKONYWANE JEST PRZENIESIENIE PRAW? 

17. Kupując usługę FAST REFUND wyraźnie akceptujesz niniejszy Regulamin, Regulamin Serwisu 

FRU.PL, Regulaminy Linii Lotniczych oraz regulaminy Dostawców Innych Usług oraz wyraźnie 

przyznajesz nam wyłączne prawo do uzyskania, w imieniu wszystkich pasażerów wymienionych w 

Zamówieniu, i zatrzymania zwrotów dokonanych przez linię lotniczą za loty, na które miało wpływ 

Zdarzenie. 

18. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Podróżni oświadczają, że: 

18.1. nie wystąpili/nie wystąpią/nie zwrócą się o zwrot ceny biletu do innego podmiotu, w tym do 

linii lotniczej, niezależnie od wybranej opcji, o której mowa w pkt 9.1. lub 9.2. 

18.2. upoważniają FRU.PL do podjęcia wszelkich czynności w imieniu i na rzecz 

Użytkownika/Podróżnych w celu złożenia reklamacji/wniosku do linii lotniczej, która ponosi 

odpowiedzialność za odwołanie lotu/zmianę rozkładu lotów. 

18.3. upoważnia FRU.PL do reprezentowania Użytkownika/Podróżnych w postępowaniu 

reklamacyjnym przed linią lotniczą lub innym podmiotem, w tym podejmowania wszelkich decyzji w 

imieniu Użytkownika/Podróżnych, w celu uzyskania zwrotu kosztów biletu lotniczego, niezależnie od 

wybranej przez Użytkownika/Podróżnych opcji usługi FAST REFUND. Użytkownik/Podróżni 

oświadczają również, że upoważnienie, o którym mowa powyżej, zostało również potwierdzone przez 

wszystkie osoby wskazane imiennie na odpowiednich biletach lotniczych, a także, że 

Użytkownik/Podróżni wyraźnie zrzekają się wszelkiego rodzaju roszczeń pieniężnych lub 

niepieniężnych lub mających inny charakter, które mogą powstać wobec FRU.PL w wyniku akceptacji 

którejkolwiek z opcji. 

19. Akceptacja przez Użytkownika jakiejkolwiek alternatywy (np. bezpłatnej pomocy wskazanej w 

punkcie 9.1., Vouchera Podróżnego lub zwrotu środków pieniężnych) będzie również uważana za 

zgodę i akceptację przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w konsekwencji Użytkownik zgadza 

się nie żądać zwrotu kosztów bilety lotniczego, bezpośrednio/pośrednio, na dowolnej podstawie, od 

linii lotniczej lub innego podmiotu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do 

https://www.fru.pl/regulamin
https://www.fru.pl/regulamin
https://www.fru.pl/regulaminy


poinformowania osób wskazanych imiennie na poszczególnych biletach lotniczych o treści 

niniejszego Regulaminu oraz do uzyskania ich zgody w zakresie niniejszego Regulaminu. 

20. W rezultacie akceptacji wskazanej w punkcie 19 powyżej Użytkownik przenosi na FRU.PL 

wszelkie przysługujące mu prawa i roszczenia wobec: 

(i) linii lotniczej; oraz 

(ii) ubezpieczyciela (lub ubezpieczycieli, w zależności od przypadku), gdy Użytkownik posiada 

ubezpieczenie obejmujące odwołanie lotu lub zmiany w rozkładzie(ach) lotów w trakcie Usługi 

Przewozu Lotniczego. 

21. Przeniesienie wierzytelności następuje pod następującymi warunkami, które muszą być 

spełnione łącznie: 

(i) istnienia powyższych roszczeń odpowiednio przeciwko linii lotniczej lub ubezpieczycielowi; 

(ii) gdy jednocześnie Użytkownik korzysta z dowolnej opcji oferowanej przez FRU.PL w ramach usługi 

FAST REFUND, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

22. W przypadku, gdy przelew wierzytelności zgodnie z niniejszym Regulaminem jest 

bezskuteczny lub zostanie zakwestionowany w całości lub w części, Użytkownik zobowiązuje się do 

podjęcia, na żądanie FRU.PL, niezbędnych działań w celu dokonania skutecznego przelewu, w tym do 

podpisania odrębnej Umowy na piśmie. Ponadto na żądanie FRU.PL Użytkownik powiadomi 

ubezpieczycieli lub odpowiednio linie lotnicze o cesji zgłoszonych roszczeń. 

23. Ponadto Użytkownik korzystający z usług oferowanych przez FRU.PL w ramach FAST REFUND 

upoważnia FRU.PL, jego partnerów, kontrahentów i Dostawców Usług Turystycznych do 

reprezentowania Użytkownika przy wykonywaniu wszelkich czynności dotyczących roszczeń, 

czynności prawnych przeciwko odpowiedniej linii lotniczej lub podejmowania wszelkich innych 

niezbędnych środków w imieniu Użytkownika. 

 

RELACJA POMIĘDZY OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI FAST REFUND A REGULAMINEM SERWISU 

FRU.PL 

24. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym punkcie, będą miały 

znaczenie opisane Regulaminie Serwisu FRU.PL. 

25. Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest Regulamin Serwisu FRU.PL, a w przypadku 

sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Serwisu FRU.PL, pierwszeństwo ma 

obowiązujący Regulamin FAST REFUND. 

 

Ostatnia aktualizacja 21 września 2021 r. 


