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—  brak jest wyspecjalizowanej obsługi kelnerskiej;

—  nie występuje serwis w ścisłym znaczeniu;

—  proces zamówień jest uproszczony i częściowo zautomatyzowany;

—  klient ma ograniczone możliwości personalizacji zamówienia?

2) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze znaczenie ma sposób przygotowania -dań polegający w szczególności na poddawa-
niu obróbce termicznej niektórych z półproduktów oraz skomponowaniu z półproduktów gotowych dań?

3) Czy dla odpowiedzi na pytanie pierwsze wystarczające jest by klient miał potencjalną możliwość skorzystania z oferowanej 
infrastruktury, czy też niezbędne jest ustalenie, że z punktu widzenia przeciętnego klienta element ten stanowi istotną część 
świadczenia?

(1) Dz.U.2006, L 347, s. 1
(2) Dz.U.2011, L 77, s.1

Sprawa C- Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi (Polska) w dniu 
23 września 2019 – K.S. przeciwko A.B.
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Sąd odsyłający

Sąd Rejonowy dla Łodzi

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: K.S.

Strona pozwana: A.B.

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 roku w sprawie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpie-
czenia od takiej odpowiedzialności (1) należy interpretować w ten sposób, że w ramach: „wszelkich stosownych środków” każde pań-
stwo członkowskie powinno objąć odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
pełny zakres pokrycia szkód w tym także skutków zdarzenia szkodowego w postaci konieczności holowania pojazdu poszkodowa-
nego do kraju macierzystego i kosztów koniecznego parkowania pojazdów;

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie - czy odpowiedzialność ta może być limitowana w jakikolwiek sposób 
przez ustawodawstwo krajów członkowskich?

(1) Dz. U. 2009, L 263, s.11
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