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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 
5 listopada 2013 r. — Nóra Baczó, János István 

Vizsnyiczai przeciwko Raiffeisen Bank Zrt. 

(Sprawa C-567/13) 

(2014/C 71/02) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd odsyłający 

Fővárosi Törvényszék 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona powodowa: Nóra Baczó y János István Vizsnyiczai 

Strona pozwana: Raiffeisen Bank Zrt. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy jest niekorzystne dla konsumenta postępowanie 
sądowe, w którym powód w sporze przed sądem rejo
nowym o unieważnienie umowy (ogólnych warunków 
umowy) wnosi również w pozwie o uznanie jednego z 
warunków umowy będącej przedmiotem sporu za 
nieuczciwy, przez co daje podstawy do tego, by właściwy 
był inny sąd, sąd okręgowy (törvényszék), skoro w sporze 
wszczętym przez drugą stronę umowy konsument może 
powołać się przed sądem rejonowym na nieuczciwy 
charakter warunku umowy ( 1 ), a przekazanie sprawy do 
sądu okręgowego powoduje obciążenie konsumenta więk
szymi kosztami? 

2) Czy sytuacja stałaby się bardziej wyrównana, gdyby konsu
ment również mógł podnieść we wszczętym przez siebie 
przed sądem rejonowym postępowaniu o unieważnienie 
umowy nieuczciwy charakter określonych warunków tej 
umowy, przy czym ten sąd rejonowy nadal zachowywałby 
swoją właściwość? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, 
s. 29). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 
12 listopada 2013 r. — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs 
KG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale 

Bundesverband eV 

(Sprawa C-573/13) 

(2014/C 71/03) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG 

Strona pozwana: Bundesverband der Verbraucherzentralen und 
Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy przepis art. 23 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 
1008/2008/WE ( 1 ) należy interpretować w ten sposób, że 
ostateczna cena, którą należy zapłacić, powinna być wska
zana w ramach elektronicznego systemu rezerwacji przy 
pierwszej informacji o cenach za przewozy lotnicze? 

2) Czy przepis art. 23 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 
1008/2008/WE należy interpretować w ten sposób, że osta
teczna cena, którą należy zapłacić, powinna być wskazana 
w ramach elektronicznego systemu rezerwacji jedynie w 
stosunku do konkretnie wybranego przez klienta przewozu 
lotniczego, czy też w odniesienie do każdego z wyświetlo
nych przewozów? 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych 
zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, 
Dz.U. L 293, s. 3.
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