UMOWA AGENCYJNA
Zawarta w dniu ………………………w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Biuro Podróży TOUR RETOUR Jan Kropielnicki, z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Al. Jana Pawła II 63 F, NIP 661-100-42-95, Regon 2900515653, koncesja organizatora turystyki nr 0856. wydana przez Urząd
Kultury Fizycznej i Turystyki w dn. 17.05.1999r., reprezentowanym przez właściciela Jana Kropielnickiego, zwanym dalej ORGANIZATOREM,
a:……………………………………………………………………………………….z siedzibą w ……………………………………………….……………….………………………………………….
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………... zwanym dalej AGENTEM.
§1
Organizator zleca Agentowi sprzedaż miejsc w organizowanych przez siebie imprezach turystycznych, na zasadach określonych niniejszą
umową oraz komunikatach stanowiących każdorazowo aneks do tej umowy. Sprzedaż imprez odbywa się w imieniu oraz na rzecz
Organizatora.
§2
Oferty, terminy wyjazdów, komunikaty oraz inne ważne informacje znajdują się w biurze sprzedaży imprez Organizatora. Do dyspozycji są
numery telefonów: 41 262 05 78; 695 564 484 oraz e-mail: tourretour@poczta.onet.pl. Organizator wyraża zgodę na wysyłanie wiadomości
drogą elektroniczną.
§3
Katalog imprez organizowanych przez Organizatora znajduje się na stronach internetowych www.tour-retour.pl Uzupełniającymi źródłami
dystrybucji są: oferty przesyłane pocztą elektroniczną, katalogi i foldery, ulotki reklamowe. W przypadku zlecenia organizacji imprezy na
zamówienie, Agent zobowiązany jest przesład zapytanie ofertowe, ofertę stanowi zaś odpowiedź ofertowa Organizatora.
§4
Do obowiązków Organizatora względem Agenta należy:
- regularne dostarczanie Agentowi wykazu usług przeznaczonych do sprzedaży,
- określenie świadczeo dotyczących wykonania usługi poprzez podanie trasy, programu zwiedzania, opisu bazy noclegowej, środków
transportu, itp., a także informacji o świadczeniach dodatkowych,
- dokładne określenie ilości miejsc udostępnionych do sprzedaży przez Agenta,
- sporządzanie dokładnej kalkulacji imprezy z chwilą zawierania przez klienta umowy-zgłoszenia,
- po otrzymaniu pełnej wpłaty, przesłanie do Agenta stosownych potwierdzeo udziału uczestnika w imprezie lub określenie miejsca odbioru
dokumentów przez uczestnika. W przypadku imprez zbiorowych (z dojazdem zorganizowanym) vouchery nie będą wydawane.
§5
Agent nie ponosi odpowiedzialności za częściowe, całkowite lub niewłaściwe wykonanie usługi przez Organizatora, z wyjątkiem następstw
nieprawidłowości związanych ze sprzedażą imprezy, a także na skutek błędnych informacji ze strony Agenta.
§6
Do obowiązków Agenta należy:
- zgłaszanie Organizatorowi w formie pisemnej każdego sprzedanego miejsca, za takie miejsce przyjmuje się zawarcie umowy-zgłoszenia z
uczestnikiem oraz wpłatę zaliczki w wysokości określonej w warunkach uczestnictwa udziału w imprezach organizowanych przez
Organizatora,
- sprawdzanie aktualizacji oferty oraz stanu wolnych miejsc przed dokonaniem sprzedaży,
- przekazanie w ciągu 3 dni od dnia otrzymania od klienta należności finansowych z zaznaczeniem, iż niedopełnienie tego obowiązku może
spowodowad unieważnienie zawartej z nim umowy,
- podanie pełnych danych uczestnika określonych w umowie-zgłoszeniu, oraz na życzenie Organizatora dodatkowych danych warunkujących
udział w imprezie,
- dokonywania sprzedaży w oparciu o druki Organizatora,
- w sytuacji rezygnacji klienta z udziału w imprezie, przekazanie mu kwoty pomniejszonej o koszty potrąceo zgodnie z warunkami
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Organizatora, Agent przyjmuje do wiadomości, że prowizja nie przysługuje od miejsc
anulowanych.
§7.
Klient dokonujący zakupu usługi Organizatora w biurze Agenta jest zobowiązany zapoznad się z warunkami uczestnictwa z nią związanych.
Ewentualne nie zapoznanie się z warunkami uczestnictwa z chwilą podpisania umowy jest traktowane przez Organizatora jako ich pełna
akceptacja.
§8
Z chwilą zawarcia umowy z klientem, Agent zobowiązany jest do przyjęcia w imieniu i na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 30 % ceny
imprezy. Kwota zaliczki winna byd przelana przez Agenta w całości na rachunek bankowy Organizatora w terminie 3 dni od wpłaty Klienta.
Pełna wpłata winna zostad uiszczona nie później niż do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kwota ta pomniejszona o prowizję winna byd
przelana przez Agenta na rachunek Organizatora w terminie 3 dni od wpłaty Klienta. W przypadku zgłoszenia udziału później niż 30 dni przed
rozpoczęciem imprezy, pełnej wpłaty należy dokonad w ciągu 72 godzin.
§9
Prowizja należna Agentowi jest ustalana i wypłacana w wysokości określonej w załączniku do niniejszej umowy.
Prowizja otrzymywana przez AGENTA stanowi wartośd brutto (wraz z podatkiem VAT) .

§10
Za datę dokonania pełnej wpłaty rozumie się datę wpłynięcia na konto Organizatora należnych środków pieniężnych.
§11
Agent przyjmuje do wiadomości, że częściowe lub całkowite niedopełnienie przez niego zobowiązao finansowych wobec Organizatora
spowoduje niedopuszczenie uczestnika do udziału w imprezie, a wszelkimi konsekwencjami takiego zdarzenia zostanie obciążony Agent.
Niedopełnienie zobowiązao przez uczestnika określone jest odrębnie poprzez Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Organizatora.
§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Agenta świadczenia dodatkowe i obietnice nie mające potwierdzenia
organizatora w formie pisemnej lub które nie zostały określone bezpośrednio w umowie-zgłoszeniu.
§13
Przychodem Organizatora imprez jest jej pełny koszt łącznie z pobraną przez Agenta prowizją, Agent jest zobowiązany do niezwłocznego
wystawienia faktury VAT Organizatorowi na przysługującą prowizję. Pobrana prowizja stanowi jedyny przychód Agenta.
§14
Organizator podlega prowadzeniu rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. W razie zamiaru otrzymania faktury VAT przez klienta,
Agent jest zobowiązany zgłosid ten fakt organizatorowi nie później niż z chwilą przekazania kwoty przekraczającej 50% wartości zakupionej
usługi. W razie nie zgłoszenia takiego zamiaru, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia dokumentu uzasadniając
niemożliwością podwójnej rejestracji sprzedanej usługi. Jeśli odbiorcą faktury lub płatnikiem jest inny podmiot, niż sam uczestnik, należy
przesład stosowne oświadczenie zamawiającego. Faktury VAT za wystawiane są do 14 dni od zakooczenia usługi turystycznej, o ile zgłoszono
zamiar otrzymania takiego dokumentu z chwilą zakupu usługi jak wyżej.
§15
Biuro Podróży TOUR- RETOUR Jan Kropielnicki oświadcza, że posiada koncesję organizatora turystyki, wydaną przez Urząd Kultury Fizycznej i
Turystyki nr 0856 w dniu 17.05.1999r. oraz polisę gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej SIGNAL IDUNA nr M 182393.
§16
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§17
Załącznikami do niniejszej umowy są Komunikaty, oferty, aneksy oraz wszelkie informacje przesłane Agentowi w formie pisemnej.
§18
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach
Turystycznych.
§19
Wszelkie spory mogące wyniknąd z realizacji niniejszej umowy rozstrzygad będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.
§20
Umowę została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
§21
Wyrażamy zgodę na honorowanie faktur VAT Biura Podróży TOUR - RETOUR Jan Kropielnicki bez podpisu osoby upoważnionej do ich
otrzymywania. Nasz numer NIP: 661-100-42-95
Konto Organizatora: 22 1020 2674 0000 2402 0002 4646 Bank PKO BP S. A. w Ostrowcu Św., ul. Rynek 8.

Organizator wyraża zgodę na honorowanie faktur VAT Agenta ………………………………, bez podpisu osoby upoważnionej do ich otrzymywania.
Numer NIP (Agenta)………………………………………………….
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dn. 26.08.2002r., poz. 1204 wyrażamy zgodę na otrzymywanie ofert oraz wszelkiego rodzaju informacji,
wysyłanych przez Biuro Podróży TOUR RETOUR na skrzynki mailowe:……………………………………………..

………………………………………………...
ORGANIZATOR

………………………….
data

……………………………………………..…
AGENT

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY AGENCYJNEJ

Ustala się następującą wysokośd prowizji na rok 2010:
- sprzedaż miejsca w hotelu Słowacja, Węgry (dojazd własny)– 8% , ale nie więcej niż 100 zł.
- dziecko płacące tylko ubezpieczenie – brak prowizji
- sprzedaż miejsca na obozie/koloni – 100 zł.
- w przypadku imprez na zamówienie wysokośd prowizji ustala się każdorazowo przez obie strony.

Przypominamy, że należnośd za sprzedane imprezy należy przekazywad na nasze konto do 3 dni od daty
podpisania umowy z klientem.
Nasze konto: 22 1020 2674 0000 2402 0002 4646 Bank PKO BP S. A. w Ostrowcu Św., ul. Rynek 8.

Zapraszamy do współpracy i życzymy owocnej sprzedaży w roku 2010
Biuro Podróży TOUR RETOUR Jan Kropielnicki

