
 
 
 
 
 
 
 

 

Warszawa dn. 18.06.2013 
 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Agentów Turystycznych OSAT 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Daszyńskiego 9 

 

 

Szanowni Państwo 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma pragniemy wyjaśnić co następuje: 

- jak mamy rozumieć posiadanie osobnych gwarancji dla firm Best Reisen oraz Flash Tour, a braku 

gwarancji dla VIVA Club, wszystkie 3 marki działają pod "parasolem" Flash Tour,  

 
Flash Tour Poland S.A. przejął markę Viva ( wiąże się to z faktem przejęcia praw do logo, strony 

internetowej, katalogów itp. ) Oznacza to, że marka jest jedynie nazwą i znakiem graficznym, która 
funkcjonuje w celach marketingowych, a nie jest fizycznie organizatorem. Stąd Viva nie posiada 

gwarancji bo w ustawowym terminie zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, iż nie będzie 

kontynuować działalności jako organizator, a dotychczas zarezerwowane imprezy zrealizuje 
organizator Flash Tour Poland, który posiada gwarancję wystawioną przez ERV.  

Często spotykamy się na rynku z przejęciem lub zarządzaniem marką.  
Przykładów jest wiele: Polska Telefonia Cyfrowa – Marka T- Mobile; CEDERROTH – marki: Soraya, 

Dermika itp. Ponadto Best Reisen i Flash Tour Poland, działają na rynku jako dwie osobne firmy, dwa 

podmioty gospodarcze, stąd dwie gwarancje. 
 

– jak mamy rozumieć posiadanie nadal różnych umów agencyjnych dla w/w firm, zwłaszcza w 
kontekście Państwa komunikatu o połączeniu firm, 

 
Początkowo w planach była pełna konsolidacja, czyli wspólny system rezerwacji, jedna umowa 

agencyjna, jedna gwarancja ubezpieczeniowa itp. Jednakże mając na uwadze zachowanie przez wiele 

lat wypracowanych dwóch marek (Viva i Best Reisen), a także odmiennej polityki agencyjnej, innego 
profilu Klienta – pomimo podobnego, niejednokrotnie identycznego produktu, postanowiliśmy 

funkcjonować jako dwa osobne podmioty. 
 

– jak mamy rozumieć rozliczenie sprzedaży imprez z okresu Early booking np. dla VIVA Club obecnie 

dopłaty są wymagane na konto innej firmy nie dopełniając jednocześnie formalności ze strony 
Klientów o stosownych zmianach Organizatora na umowach, a także nie posiadając przez wielu 

Agentów aktualnych umów agencyjnych regulujących zmiany jakie zaszły, 
 

Szanowni Państwo wraz z komunikatem jaki wystosowaliśmy zostały wysłane do pobrania dokumenty 
czyli: nowa umowa agencyjna, aneks prowizyjny. Znacząca większość ze współpracujących z nami 

Agentów odesłała podpisane umowy.  

W załączniku przesyłam wzór oświadczenia, dotyczący zrealizowania imprezy na mocy porozumienia 
pomiędzy Viva Club Polska Sp. z o.o. a Flash Tour Poland S.A, które mogą Państwo przedstawić dla 

Klientów. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie stosowne oświadczenia dla tych Klientów, którzy 
wykupili imprezę jeszcze w Viva Club, a realizuje je Flash Tour Poland, otrzymują je przed wylotem.  

Ze względów czysto logistycznych oraz z faktu, iż powinniśmy posiadać podpisane przez Klienta pismo, 



 
 
 
 
 
 
 

 

najczęściej dzieje się to na lotnisku. Jednakże są też agenci którzy przedstawiają dokumenty Klientom, 

ale są zobowiązani odesłać do nas oryginał podpisany przez Klienta.  
 

– w systemach rezerwacyjnych te same hotele występują zarówno pod marką VIVA jak i BEST, często 

z różnicami w cenie 30- 50 zł/ osoba, czy zatem VIVA nie posiadając gwarancji może nadal 
występować jako TO w systemach ze swoim produktem nie wprowadzając jednocześnie w błąd 

zarówno Agentów jak i Klientów ( takie informacje są importowane na nasze strony www do 
wyszukiwarek ) 

 

Szanowni Państwo, jak już wyjaśniłam powyżej Viva Club jest „brand’em” – marką,  której jak 
najbardziej chcemy używać, natomiast na dokumentach w systemach rezerwacji, które i tak Klient  

(mamy nadziej czyta) i podpisuje przed zakupem oferty, oraz na dokumentach podróży informacje są 
poprawne. Wyraźnie napisane jest że organizatorem jest Flsah Tour Poland. Również na stronie 

internetowej w zakładce dokumenty dostępna jest gwarancja Flash Tour Poland.  
Dalecy jesteśmy od wprowadzania Klientów w błąd. Mamy też nadzieję że Wy – Agenci udzielacie 

Klientom informacji zgodnej ze stanem faktycznym, a na pewno po otrzymaniu naszych wyjaśnień 

będzie to lepiej funkcjonować. 
Jeżeli chodzi o różnice w cenie ofert tych samych często hoteli jest to zasadne. Każda z działających 

niezależnie  firm prowadzi inną politykę agencyjną, posiada inne stawki prowizyjne, stąd mogą 
występować różnice w cenie. Jak Państwo zapewne wiedzą Viva, zawsze była, jest i będzie firmą 

dbającą o wysokość prowizji dla swoich agentów -  polityka Flash jest taka sama. 

Różne są w obu firmach strategie sprzedaży, ilości miejsc zakontraktowane  w samolotach, a za tym 
idzie też sposób kalkulacji oferty – to wszystko ma wpływ na cenę. Bardzo często zdarza się że kilka 

firm ma ten sam produkt, od tego samego producenta w różnych cenach – jest to powszechne 
zjawisko w każdej dziedzinie rynku. 

 

– prosimy o przedstawienie informacji, który z podmiotów za jaki produkt odpowiada, a także 
odpowiedzialności działów rozliczeń i stosownych nr. kont bankowych przypisanych każdemu z 

podmiotów, oraz zasadności wystawienia faktur, jeśli sprzedaż z okresu early booking dokonana na 
rzecz np.: VIVA CLUB, fakturowana na Flash Tour mimo, że na czas sprzedaży firma ta nie istniała, nie 

posiadała ważnej umowy agencyjnej. 
 

Jak już wyjaśniliśmy działając jako dwie osobne firmy, każda odpowiada za swój produkt. Mamy 

wspólnych kontrahentów, co też często się zdarza, że miejscowa firma incomingowa obsługuje kilka 
organizatorów z Polski. Mamy osobne umowy z bankami a co za tym idzie inne numery kont. Na mocy 

porozumienia pomiędzy Viva Club a Flash Tour o zrealizowaniu usług dla Klientów którzy 
zarezerwowali imprezy jeszcze kiedy Viva Club była organizatorem, Viva rozlicza się z Flash Tour 

przekazując wpłacone przez Klientów zaliczki, a realizacją imprezy zajmuje się Flash, stąd dopłata na 

konto Flash. Ponieważ Flash rozlicza się ze zrealizowanych imprez, faktury na prowizję powinny być 
wystawione na Flash. 

 
Korzystając z okazji chciałabym także poruszyć temat jakże ważny dziś dla wszystkich, a 

mianowicie gwarancji ubezpieczeniowych. Gwarancja ubezpieczeniowa działa i ochrania Klientów w 
momencie zakupu imprezy. Wszyscy Klienci którzy dokonali zakupu imprezy w Viva Club Sp. z o.o. do 

dnia 31 marca 2013 roku, objęci są gwarancją TU Europa, na kwotę 3, 111 mln.  Klient nie zawiera 

nowej umowy z Flash Tour Poland, a jedynie składając podpis pod oświadczeniem, zgadza się na 
realizację imprezy przez Flash. Gwarancja ma roczną karencję i Klienci którzy dokonali zakupu wakacji 

przed terminem jej ważności są nią objęci. Osobna gwarancja Flash obejmuje Klientów którzy zawarli 
umowy z Flash Tour czyli od dn. 01 kwietnia 2013 roku.  

 

Mając na uwadze to, co dzieje się w naszej branży ostatnio, a dzieje się dużo i jak sami 
Państwo wiecie, media i rożne grona nie ułatwiają nam życia, chciałabym zwrócić uwagę na pewien 

niezaprzeczalny fakt. Za każdą firmą stoją ludzie. Firma Flash Tour, nie przejęła tylko logo Viva Club, 



 
 
 
 
 
 
 

 

przejęła większą część zespołu, który od lat znacie. Zespół i Zarząd firmy to głównie gwarancja jej 

poprawnego funkcjonowania.  
 

 

 
Mam ogromną nadzieję że powyższe wyjaśnienia rozwieją Państwa wątpliwości.  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
 

 

 
 

 
 

Z wyrazami szacunku 
Joanna Olejniczak – Chahrour 

Prezes Zarządu Flash Tour Poland S.A. 

 

 

 


