UMOWA AGENCYJNA
Zawarta w dniu .............. pomiędzy Biurem PodróŜników FLUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:
85-094 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 10, będącą płatnikiem VAT i posiadającą NIP 554-031-29-35,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod nr Krajowego Rejestru
Sądowego 0000160917, posiadającą koncesję organizatora turystyki nr 00767 oraz polisę ubezpieczeniową OC
w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nr M 133748, reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – Andreo Grzębowskiego, reprezentacja samoistna, zwaną dalej ORGANIZATOREM
a firmą: ...................................................................................................................z siedzibą w ............................:
..........................................................................,będącą płatnikiem VAT i posiadającą NIP ..................................,
zarejestrowaną w ......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
................................................................................................................................................................zwaną dalej
AGENTEM a o następującej treści:
1. ORGANIZATOR oświadcza, Ŝe jest przedsiębiorcą, którego
przedmiotem działalności jest przygotowywanie i realizacja
imprez turystycznych na zasadach określonych w Ustawie z
dn.29.08.1997 o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133
Poz.884) z późniejszymi zmianami.
2. AGENT oświadcza, Ŝe jest przedsiębiorcą, którego
przedmiotem działalności jest stałe pośredniczenie w
zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych w
imieniu i na rzecz ORGANIZATORA.
3. AGENT zobowiązuje się do zawierania umów na imprezy
ORGANIZATORA na warunkach określonych w Ustawie i
niniejszej umowie.
4. AGENT jest upowaŜniony do zawierania, zmiany i
rozwiązywania umów turystycznych z uczestnikami wyłącznie
w imieniu i na rzecz ORGANIZATORA.
5.
AGENT jest zobowiązany do pozostawania w ścisłym
kontakcie z ORGANIZATOREM celem bieŜącego ustalania
ilości miejsc na daną imprezę oraz stosowania się do
informacji przekazywanych przez ORGANIZATORA.
6.
AGENT zobowiązuje się do informowania uczestnika o
programach, cenach, bazie noclegowej i innych warunkach
podróŜy (np. wizy, szczepienia).
7. Umowy turystyczne z uczestnikiem mogą być zawierane
wyłącznie na drukach ORGANIZATORA.
8. AGENT jest zobowiązany przesłać faksem ORGANIZATOROWI podpisaną umowę-zgłoszenie przez uczestnika,
po uprzednim - telefonicznym potwierdzeniu miejsca przez
ORGANIZATORA.
9. AGENT moŜe podpisać umowę z uczestnikiem wyłącznie po
dokonaniu przez uczestnika wpłaty zaliczki w wysokości min.
750 PLN. W przypadku gdy umowa zawierana jest na:
- 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - po dokonaniu
wpłaty 30% ceny imprezy,
- 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - po dokonaniu wpłaty
100% ceny imprezy.
W przypadku imprez, których ceny podane są w USD lub
EUR, ceny przeliczane są na złotówki wg kursu sprzedaŜy
USD lub EUR w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB) z dnia
dopłaty do pełnej kwoty.
10. AGENT zobowiązany jest do wpłaty kwot dokonanych
przez uczestnika w terminie 2 dni od daty podpisania umowy
z uczestnikiem na rachunek bieŜący ORGANIZATORA:

66 16101188 0016 5246 2000 0001
Pozostała wpłata dokonana przez uczestnika pomniejszona o
przysługującą prowizję winna wpłynąć najpóźniej na 28 dni
przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy. Nie dokonanie
wpłaty w terminie moŜe spowodować nie zakwalifikowanie
uczestnika na imprezę, za co pełną odpowiedzialność ponosi
agent.

ORGANIZATOR:

11. AGENT ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe
wykonanie przyjętych obowiązków. Wszelkie szkody
poniesione przez ORGANIZATORA lub uczestnika, które
powstaną na skutek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania usługi pośrednictwa ponosi AGENT.
12. ORGANIZATOR zastrzega prawo do odwołania bądź
zmiany warunków imprezy z powodów, o których mowa w
Warunkach Uczestnictwa, o czym niezwłocznie powiadomi
AGENTA faksem.
13. KaŜda rezygnacja uczestnika z udziału w imprezie
powinna być zgłoszona faksem, a koszty rezygnacji
poniesione przez uczestnika określone w Warunkach
Uczestnictwa winne być przekazane przez AGENTA na
rachunek ORGANIZATORA w terminie 2 dni od daty
zgłoszenia rezygnacji.
14. AGENT za całokształt działalności otrzymuje prowizję brutto
za zgłoszenie uczestnika na imprezę z katalogu FLUGO lub
ze strony internetowej www.flugo.com.pl , w zaleŜności od
poszczególnych kategorii produktu, w wysokości:
a) 9 % - kategoria: podróŜnik, wilk morski, podwodny
odkrywca, łowca przygód (od ceny w USD lub EUR),
c) 375 PLN - kategoria: indywidualista.
15. AGENT na naleŜną prowizję wystawia ORGANIZATOROWI fakturę VAT, co stanowić będzie podstawę wypłacenia
prowizji. Faktura VAT na prowizję winna być przesłane przez
AGENTA niezwłocznie po dokonaniu przez uczestnika pełnej
wpłaty za imprezę - nie później jednak niŜ przed datą
rozpoczęcia imprezy. Strony upowaŜniają się do wystawiania
faktur bez podpisu odbiorcy. AGENT nie moŜe wystawiać w
swoim imieniu faktur i rachunków na rzecz uczestników.
16. AGENTOWI nie przysługuje prowizja w przypadku:
anulowania imprezy przez ORGANIZATORA, rezygnacji
uczestnika z imprezy oraz nie przekazania
ORGANIZATOROWI wpłat uczestników w terminach określonych w
pkt. 10.
17. AGENT zobowiązany jest do niezwłocznego informowania
ORGANIZATORA o zmianach prawnych zachodzących w
jego firmie (np. zmiana siedziby, formy prawnej, właściciela,
wspólników), jak równieŜ o groŜącej firmie upadłości lub
likwidacji.
18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
19. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do
momentu pełnego rozliczenia pomiędzy AGENTEM i
ORGANIZATOREM.
20.
Umowę
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

AGENT:

