UMOWA AGENCYJNA
Zawarta w dniu……………w Żywcu pomiędzy:
1.Biurem Podróży ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI,
34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 40A, zwanym dalej TOUROPERATOREM,
reprezentowanym przez mgr Leszka Młodzianowskiego – właściciela Biura z jednej strony,
a
2………………………………………………………………………………………………………………………..………...
………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym (ą) przez:
- …………………………………………………………………………………………………………………………….……
zwanym dalej AGENTEM.
Wpis do ewidencji…………………………………..KRS…………………………………………………………….
NIP……………………………………………………………….Regon………………………………………………...…
Bank……………………………………………………………...Konto……………………………………………………
Tel………………………………..…..Fax………………………………………E-mail…………...……………………...
§1
1. TOUROPERATOR oświadcza, że posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Wojewody Śląskiego pod nr 944 oraz Polisę Organizatora Turystyki.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest działalność w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży imprez turystycznych
organizowanych przez TOUROPERATORA.
2. Agent jest upełnomocniony przez TOUROPERATORA do prowadzenia tej działalności.
3. Pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych oraz ich realizacja odbywa się na zasadach określonych w WARUNKACH
UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez TOUROPERATORA.
4. AGENT dokonuje sprzedaży imprez w imieniu i na rzecz TOUROPERATORA na podstawie dostarczonych przez
TOUROPERATORA programów, umów, cenników oraz innych dokumentów.
§3
1. TOUROPERATOR zobowiązuje się do:
a) przekazywania możliwie pełnej informacji na temat imprez turystycznych przeznaczonych do sprzedaży,
b) informowania AGENTA na bieżąco o wszelkich zmianach w warunkach oferty,
c) zaopatrywania AGENTA w materiały reklamowe,
d) przekazywania AGENTOWI informacji na temat wysokości prowizji,
e) przekazywania AGENTOWI dokumentów potrzebnych do sprzedaży imprez organizowanych przez TOUROPERATORA,
f) potwierdzenia rezerwacji miejsca, po otrzymaniu od AGENTA zgłoszenia sprzedaży miejsc na daną imprezę.
§4
1.AGENT zobowiązuje się do:
a) rozpowszechniania materiałów reklamowych otrzymanych od TOUROPERATORA,
b) prawidłowego informowania Klientów o imprezach i WARUNKACH UCZESTNICTWA,
c) prowadzenia sprzedaży imprez zgodnie z warunkami określonymi przez TOUROPERATORA,
d) dokonywania sprzedaży w oparciu o druki TOUROPERATORA,
e) natychmiastowego informowania TOUROPERATORA o sprzedanych miejscach w formie pisemnego zgłoszenia drogą
mailową lub faksem.
§5
1. AGENT ma prawo do sprzedaży miejsca po każdorazowym uprzednim potwierdzeniu przez TOUROPERATORA istnienia
wolnych miejsc na daną imprezę.
§6
1. AGENT zobowiązuje się do pobrania zaliczki od klienta w wysokości 30% ceny imprezy i przelania całości na konto
bankowe TOUROPERATORA w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia wpłaty.
2. Jeżeli sprzedaż dokonana jest w terminie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wpłaty całości kwoty
pomniejszonej o należną AGENTOWI prowizję należy dokonać w dniu rezerwacji.
3. Dopłata do pełnej należności winna być uregulowana przez Klienta do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kwota ta
pomniejszona o przysługującą AGENTOWI prowizję powinna być przelana na rachunek bankowy TOUROPERATORA w
terminie do 3 dni od wpłaty Klienta.
4. Po każdorazowym wykonaniu przelewu, AGENT zobowiązany jest do przesłania mailem lub faksem jego potwierdzenia.
5. TOUROPERATOR może zażądać rozliczenia sprzedaży w innym, ustalonym przez siebie terminie.

6. W przypadku nie zachowania przez AGENTA warunków określonych w § 6 ust. 1,2,3, TOUROPERATOR ma prawo
odmówić wpisania Klienta na listę uczestników imprezy. AGENT ponosi w tym przypadku pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą i zobowiązany jest do wyrównania szkody w pełnej wysokości z uzasadnionymi roszczeniami Klienta.
Wpłat należy dokonywać osobiście lub przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI, O/ ŻYWIEC, UL. T. KOŚCIUSZKI 45
Nr konta: 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688
§7
1. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy AGENT jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie TOUROPERATORA
pisemnie w dniu przyjęcia rezygnacji.
2. W takim przypadku AGENT zobowiązany jest do pobrania kosztów rezygnacji zgodnie z WARUNKAMI UCZESTNICTWA i
przekazania ich na konto TOUROPERATORA do 3 dni roboczych.
3. W przypadku rezygnacji Klienta z imprezy AGENTOWI przysługuje prowizja w wysokości 30,00 zł brutto.
§8
1. Wynagrodzenie AGENTA stanowi prowizja określona Aneksem.
2. Pobrana prowizja stanowi jedyne wynagrodzenie AGENTA.
3. Prowizja pobierana jest przez AGENTA w chwili otrzymania pełnej wpłaty za imprezę.
4. Strony ustalają, że w przypadku odwołania imprezy przez TOUROPERATORA, AGENTOWI nie przysługuje prowizja od
miejsc sprzedanych na tę imprezę.
5. AGENT ma obowiązek wystawić fakturę VAT na prowizję. W przypadku nie wystawienia faktury prowizja AGENTOWI
nie przysługuje.
6. TOUROPERATOR nie wystawia AGENTOM faktur za imprezy, chyba, że strony ustalą inaczej w odrębnym Aneksie.
7. Na życzenie Klienta TOUROPERATOR wystawia fakturę i wysyła ją na adres AGENTA lub Klienta. W takim przypadku
AGENT zobowiązany jest do przesłania pełnych danych Klienta.
§9
1. TOUROPERATOR oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej: 553-230-63-40. TOUROPERATOR upoważnia AGENTA do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i
wysyłania ich mailem i listem poleconym.
§ 10
1. AGENT ponosi, w stosunku do TOUROPERATORA i Klienta, pełną odpowiedzialność, w tym finansową za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy.
§ 11
1. AGENT zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 12
1. Integralną częścią niniejszej Umowy są WARUNKI UCZESTNICTWA oraz KOMUNIKATY.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach
nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie Kodeksu Cywilnego.
§ 14
1. Wszystkie spory powstałe na tle postanowień niniejszej Umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
polubownej a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przez sądy powszechne, właściwe dla stron.
§ 15
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z wyprzedzeniem jednego miesiąca.
§ 16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 17
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
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