Poland
31 – 147 Kraków
ul.Długa 3

tel.
(48-12) 422 10 64
tel/fax (48-12) 422 10 76
www.testtour.pl

UMOWA AGENCYJNA O SPRZEDAŻY IMPREZ
TURYSTYCZNYCH
Zawarta w dniu ............................ w Krakowie pomiędzy biurem podróży „TEST TOUR”
z siedzibą w Krakowie ul. Długa 3; zwanym dalej Tour Operatorem reprezentowanym
przez Wojciecha Łopatę z jednej strony a : ..........................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
z siedzibą ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
zwanym dalej Agentem, reprezentowanym przez : ..............................................................
...................................................................................................... .

&1
Tour Operator zleca agentowi sprzedaż miejsc w imprezach turystycznych, zaś Agent
prowadzi sprzedaż tychże miejsc we własnych biurach.
&2
Tour Operator zobowiązuje się do :
1. Dostarczania Agentowi wykazu imprez turystycznych będących aktualnie
w sprzedaży.
2. Nieodpłatnego dostarczania Agentowi katalogów oraz innych materiałów
informacyjnych dotyczących sprzedaży, określających rodzaj imprezy, termin ich
realizacji, programy, ceny.
3. Informowania Agenta w formie pisemnych Komunikatów o ewentualnych zmianach
w ofercie lub zasadach sprzedaży.
4. Przekazania numeru kopii koncesji organizatora turystyki.
5. przekazania do wglądu kopii pisma potwierdzającego posiadanie Gwarancji
Ubezpieczeniowej organizatora turystyki.
&3
Agent zobowiązuje się do :
1. Sprzedaży imprez turystycznych Tour Operatora zgodnie z zasadami uczciwości
kupieckiej przy zachowaniu szczególnej staranności.
2. Rzetelnego informowania klienta o ofercie i Warunkach Uczestnictwa w imprezach
Tour Operatora .
3. Spisywania umów – zgłoszeń z klientami zgodnie z zasadami określonymi przez Tour
Operatora.
4. Przesyłania umów – zgłoszeń faxem lub drogą pocztową.
5. Terminowego przekazywania wpłat klienta na konto Tour Operatora.
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&4
1. Od cen imprez turystycznych Agent otrzymuje ustaloną prowizję, której wysokość
określa komunikat prowizyjny stanowiący integralną część umowy.
2. Agent potrąca sobie prowizję od ostatniej wpłaty klienta i wystawia na jej wartość
fakturę VAT .
3. Tour Operator od 7 dni od daty otrzymania ostatniej wpłaty wystawia klientowi
fakturę VAT, przesyłając ją na adres Agenta.
4. Zamiar otrzymania faktury VAT przez klienta , Agent winien zgłosić pisemnie
dokonując ostatniej wpłaty.
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&5
Agent zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty za imprezę turystyczną,
pomniejszonej o należną sobie prowizję.
Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku Tour Operatora.
Tour Operator zastrzega sobie prawo anulacji zamówienia w przypadku braku zapłaty
30% wartości imprezy przez Agenta w ciągu 2 dni od daty dokonania rezerwacji, oraz
w przypadku braku dopłaty do 100% na minimum 30 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
Umowa – Zgłoszenie obowiązuje od momentu jej przyjęcia przez Tour Operatora
i otrzymania 30% zaliczki. W przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni przed
imprezą wymagane jest 100% wpłaty.

&6
Brak określonych w &5 wpłat lub ich nieterminowość spowoduje nie dopuszczenie
Klienta do udziału w imprezie. Wszelkie reklamacje i roszczenia obciążają wtedy
Agenta.
&7
Tour Operator oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach turystycznych ( Dz. U. Nr 133, poz. 884, z późniejszymi zmianami) oraz
decyzja Wojewody Małopolskiego nr 123 posiada zezwolenie na organizowanie imprez
turystycznych.
&8
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Z chwilą podpisania umowy tracą ważność umowy poprzednie.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przez sąd właściwy dla siedziby
Tour Operatora.
&9
Tour Operator oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP 676 – 101 – 11 – 67 i upoważnia Agenta do
wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
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