Umowa Agencyjna
Stałego pośrednictwa w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na imprezach turystycznych organizowanych
przez Biuro Podróży TRAVEL SHOP.
Zawarta w dniu................................ Pomiędzy: TRAVEL SHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Szczecinie, ul. Środowa 7, 70-535 Szczecin; REGON: 321155033, NIP: 852-259-54-10; reprezentowanym przez Karolinę
Król i Beata Oleszkiewicz – członków zarządu, zwanym w dalszej części umowy organizatorem,
a...........................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez..................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy AGENTEM.
§ 1.
ORGANIZATOR zleca AGENTOWI stałą akwizycję i pośrednictwo w sprzedaży miejsc w imprezach organizowanych przez TRAVEL
SHOP.
§ 2.
W związku z § 1. TRAVEL SHOP SP. Z O.O. zobowiązuje się do:
1. Systematycznego dostarczania Agentowi wykazu imprez (oferty) przeznaczonych do sprzedaży, na co Agent niniejszym wyraża zgodę
(również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną).
2. Pisemne potwierdzanie zamówionych przez Agenta miejsc (usług).
3. Wystawiania Agentowi faktury VAT za imprezę (usługę).
4. Wypłacania Agentowi należnej prowizji w wysokości określonej odrębnym komunikatem.
§ 3.
W związku z § 1. Agent zobowiązuje się do informowania klientów, że działa w ich imieniu na rzecz Travel Shop Sp. z o.o. (Organizatora
imprez będących przedmiotem niniejszej umowy), a w szczególności zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia sprzedaży zgodnie z warunkami uczestnictwa i ofertą określonymi przez Travel Shop Sp. z o.o.
2. Przekazywania pisemnych zamówień w celu uzyskania od Travel Shop Sp. z o.o. stosownego potwierdzenia.
Zamówienie miejsca powinno być sporządzone na druku Travel Shop Sp. z o.o. i winno zawierać następujące dane:
A) Nazwa, symbol, pełna cena i termin imprezy.
B) Imiona, nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonu klienta(ów).
C) Pieczątkę firmową Agenta, czytelny podpis upoważnionego pracownika dokonującego zamówienia.
Niedokonanie powyższego spowoduje nieważność zamówienia oraz brak potwierdzenia wadliwie zamówionego miejsca..
3. Przyjmowania od klientów wpłat i przekazywania ich na rzecz Travel Shop Sp. z o.o. odpowiednio:
A) Zaliczki w wysokości minimum 500 PLN ceny imprezy w ciągu 7 dni roboczych, jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało więcej niż 30
dni.
B) Dopłaty do wartości 100% ceny imprezy (pomniejszonej o kwotę prowizji) najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
C) Wartość 100% ceny imprezy (pomniejszonej o kwotę prowizji) w ciągu 1 dnia od złożenia w Travel Shop Sp. z o.o. pisemnego
zamówienia i/lub uzyskania potwierdzenia, jeżeli do rozpoczęcia imprezy pozostało mniej niż 30 dni.
4. Niezwłocznego (zgodnego z przepisami skarbowymi) wystawiania faktury VAT obciążającej Travel Shop Sp. z o.o. za należne Agentowi
prowizje.
§ 4.
Agent może w razie potrzeby zawierać umowy z klientem przy wykorzystaniu własnych druków zgłoszeń na imprezę wg. ustalonych przez
siebie warunków uczestnictwa pod warunkiem, że nie będą one kolidowały z warunkami uczestnictwa Travel Shop Sp. z o.o.. Nastąpić to
jednak może po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Travel Shop Sp. z o.o.
§5.
Niniejszą umową Agent przyjmuje do wiadomości i stosowania wiedząc, że:
1. Brak terminowych wpłat na rzecz Travel Shop Sp. z o.o. za zamówione miejsca powoduje niedopuszczenie zgłoszonych przez Agenta
osób do udziału w imprezie, a wszelkie z tego tytułu roszczenia klienta rozpatruje Agent.
2. Travel Shop Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą sprzedaż miejsc, a w szczególności za przekazanie klientowi informacji
niezawartych w ofercie Organizatora, bądź zmianę ceny usługi.
W takim przypadku Agent odpowiada wobec swojego klienta(ów) za ewentualne roszczenia.
§ 6.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zmiany treści niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej.
§ 7.
Travel Shop zastrzega sobie prawo do zerwania niniejszej umowy bez podania przyczyny. Zerwanie umowy następuje automatycznie
i w trybie natychmiastowym, jeśli Agent nie dopełnia któregoś z postanowień zawartych w § 3.
§ 8.
Ewentualnie zaistniałe spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Powoda.
§ 9.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
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