UMOWA AGENCYJNA
Zawarta w dniu .................w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy firmą: „Steja Travel” Łukasz Kucierski
NIP: 638-153-64-32 Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska 77
zwanym w dalszej części umowy Zlecającym,
reprezentowanym przez: Łukasza Kucierskiego - właściciel,
a
Nazwa firmy .................................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
Telefon .................................................Telefon kom. ...................................................................
Fax.............................................................E-mail........................................................................
REGON: ......................................................NIP: .......................................................................,
zwanym dalej Agentem, reprezentowanym przez: - właściciela ......................................................
§.1
Przedmiotem umowy jest agencyjna sprzedaż miejsc na imprezy turystyczne, organizowane przez
Zlecającego a sprzedawane przez Agenta.
§.2
Zlecający zleca Agentowi stałe pośrednictwo przy sprzedaży w imieniu Zlecającego na jego rachunek
imprez turystycznych i miejsc na imprezach, natomiast Agent zobowiązuje się za wynagrodzeniem
(prowizja) imprezy te i miejsca sprzedawać we własnym przedsiębiorstwie i przez własnych
pracowników.
§.3
Zlecający będzie przekazywać Agentowi pisemną ofertę imprez turystycznych, przekazanie
to będzie równoznaczne z upoważnieniem Agenta do sprzedaży.
2. Agent zobowiązany jest sprzedawać imprezy organizowane na warunkach i według cen
określonych w ofercie, ogólnych i szczegółowych warunkach uczestnictwa Zlecającego oraz
w niniejszej umowie.
3. Przyjęte przez Agenta i potwierdzone przez Zlecającego miejsca na imprezy turystyczne
będą przekazywane przez fax. Agent ma obowiązek w dniu sprzedaży miejsca przekazać
dane osobowe klienta zgodnie w UMOWIE-ZGŁOSZENIU.
§.4
Do obowiązku Agenta z tytułu niniejszej umowy należy:
1. Staranne i sumienne działanie przy wykonywaniu obowiązków w imieniu Zlecającego.
2. Terminowe przekazywanie Zlecającemu informacji dotyczących sprzedaży imprez (miejsc).
3. Zawieranie umów sprzedaży z klientem winno być na warunkach określonych przez
Zlecającego oraz przyjmowanie należności z tytułu sprzedaży imprez (miejsc). Umowa
z klientem powinna być zawarta na formularzach Zlecającego.
4. Agent pobiera od klienta opłatę rezerwacyjną zgodną z warunkami oferty .
5. Pobranie zasadniczej opłaty od klienta (dopełnienie do 100%) za udział w imprezie
następuje zgodnie z ofertą.
6. Należność za imprezę jaką Agent otrzyma od klienta zobowiązany jest przekazać na konto
Zlecającego po pomniejszeniu o kwotę prowizji Agenta w wysokości określonej
odrębnym aneksem do niniejszej umowy, w terminie 7 dni od pobrania należności od
klienta. Po przekroczeniu powyższego terminu zostaną naliczone ustawowe odsetki.
7. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie Agent ma obowiązek przyjąć pisemną
rezygnację i powiadomić niezwłocznie Zlecającego. Obowiązek udokumentowania
rezygnacji klienta przyjmuje na siebie Agent, w przypadku braku takiego dowodu jako
datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania wiadomości od Agenta.
8. Bezzwłoczne przekazywanie do Zlecającego roszczeń i pretensji uczestników imprez
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahentów.
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§.5
Agent ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków przez osoby, którym powierza obsługę akwizycyjną, finansową,
uczestników imprez jak też za niezawinione działanie lub zaniechanie działań tych osób.
Agent ponosi w stosunku do Zlecającego całkowitą odpowiedzialność finansową za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszej umowy.
Warunkiem niezbędnym do realizacji sprzedaży jest otrzymanie pełnej wpłaty na konto
Zlecającego w terminie zgodnym z obowiązującymi warunkami płatności określonymi
w umowie-zgłoszeniu. W przypadku niezrealizowania tego warunku Zlecający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy sprzedaży miejsca na imprezę, a wszelkie konsekwencje z tego
rozwiązania (finansowe, moralne) ponosi Agent.
§.6
Wszelkie zwroty należne Agentowi z tytułu anulacji imprezy, nadpłaty, rezygnacji klienta,
zostaną przekazane po dokonaniu niezbędnych korekt, w terminie do 5 dni roboczych
roboczych od dnia stwierdzenia jednej z ww. sytuacji.
Anulacja imprezy jest równoznaczna z brakiem prowizji dla Agenta.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez klienta Agent nie otrzymuje prowizji.

§.7
Agent wystawia zlecającemu fakturę VAT, lub rachunek na prowizję w terminie do 7 dniu od
terminu pobrania zasadniczej wpłaty.
§.8
Zlecający zastrzega sobie prawo kontroli działalności Agenta w zakresie wynikającym z niniejszej
umowy.
§.9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§.10
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Organizator oraz agent mają prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym
wypowiedzeniem.
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§.11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów.
W sytuacjach gdy niemożliwe będzie rozstrzygnięcie sporów na drodze polubownej, właściwą
instancją będzie Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
AGENT

...........................

ZLECAJĄCY

........................

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawiania faktur o numerze
identyfikacji NIP: 638-153-64-32. Upoważniam Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez naszego
podpisu.

