Umowa agencyjna nr ………/……../
zawarta w dn………………………r. w Gdańsku pomiędzy:
„CS NATURA TOUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z siedzibą w
Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, REGON 191971801, NIP 583-26-50-389
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000155205, kapitał
zakładowy 68.176.080 zł. Zarząd w składzie: Jacek Zawadzki – Prezes Zarządu,
Jarosław Kożyczkowski - Członek Zarządu, Jacek Kosiński - Członek Zarządu.
reprezentowanym przez:
Edytę Sobolewską - Socha – Dyrektora Biura Sprzedaży i Marketingu
zwanym w dalszej części umowy CS NATURA TOUR
a
...............................................................................................................................,
z siedzibą w ................................................................................,
(REGON .........................................; NIP ....................................,
reprezentowanym przez: ........................................................................................,
zamieszkałym(łą) w ...............................................................................................,
zwanym dalej Agentem.
§1
CS NATURA TOUR powierza Agentowi prowadzenie sprzedaży usług
turystycznych zawartych w katalogach CS NATURA TOUR.
§2
CS NATURA TOUR spełnia warunki wynikające z ustawy z dnia 29.08.97r.
o usługach turystycznych – wpisana jest w Rejestrze Organizatorów i
Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa
Pomorskiego pod nr 084.
§3
Agent wpisany jest do Rejestru ………………………………….pod nr
..............................................prowadzonego przez …............................................
.............................................
§4
Szczegółowy zakres obowiązków stron przy dokonywaniu rezerwacji określa
załącznik nr 1.
§5
Agent zobowiązuje się do respektowania wytycznych CS NATURA TOUR
obowiązujących przy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych prowadzonych
przez CS NATURA TOUR, a mianowicie do:
1. Zawierania z klientami umów o świadczenie usług turystycznych
(„Zgłoszenie-umowa”) według wzorów obowiązujących w CS NATURA
TOUR
2. Wydawania voucherów na usługi wyłącznie na drukach skierowań
dostarczonych przez CS NATURA TOUR.
3. Stosowania bonifikat określonych przez CS NATURA TOUR.

4. Przyjmowania każdorazowo zaliczki w wysokości 30% wartości usługi lub
pełnej wpłaty przy zakupie powyżej 31 dni przed jej rozpoczęciem oraz
pozostałej wpłaty najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem usługi.
5. Stosowania przy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych „Warunków
Uczestnictwa”, stanowiących załącznik nr 2
§6
Agent może zatrudnić do realizacji niniejszej umowy pracowników na własny
koszt i ryzyko.
§7
1. Kwoty uzyskane ze sprzedaży miejsc, po potrąceniu prowizji, Agent
będzie przekazywać w terminie 7 dni od daty przyjęcia wpłaty z
zaznaczeniem nazwiska klienta i nr rezerwacji na rachunek bankowy:
CS NATURA TOUR Sp. z o.o.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu należności CS NATURA

TOUR może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień
zwłoki.
3. CS NATURA TOUR zastrzega, że w przypadku nie otrzymania należności
za
sprzedaną usługę przed jej rozpoczęciem nie będzie zobowiązana do jej
wykonania.
§8
1. Należność Agenta za pośrednictwo w sprzedaży usług w obiektach
własnych CS NATURY TOUR wynosi 10% od ceny obowiązującej w
danym terminie. Natomiast prowizje od sprzedaży ofert z katalogu „LATO
WCZASY I KOLONIE” zostaną określone odrębną decyzją (wysokość
prowizji i terminu obowiązywania).
2. Należność Agenta za pośrednictwo w sprzedaży pozostałych usług
określać będą KOMUNIKATY dostarczane Agentowi osobno.
3. CS NATURA TOUR wystawiać będzie fakturę za całość imprezy na
Klienta. Agent wystawi fakturę na prowizję dla CS NATURY TOUR.
4. W przypadku rezygnacji klienta z udziału w imprezie Agent, działając w
porozumieniu z CS NATURA TOUR, dokonuje potrąceń w oparciu o
postanowienia „Warunków Uczestnictwa” i przekazuje potracone kwoty
CS NATURA TOUR, a pozostałą część wypłaca klientowi. W tym
przypadku Agentowi przysługuje prowizja w wysokości 10 % potrąconych
kosztów Rozliczenie następuje na podstawie dokumentów korygujących
(faktura korygująca VAT).
§9
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r.
(Dz.U.2013.363) w sprawie kas rejestrujących par. 5 ust.3, CS NATURA
TOUR zobowiązuje Agenta, zaś Agent zobowiązuje się do prawidłowego
rejestrowania na własnej kasie fiskalnej sprzedaży imprez turystycznych
Natura Tour.

2. Agent pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z
zakupem, serwisem i autoryzacją kas.
3. Agent zgodnie z ustawą o rachunkowości zobowiązuje się do
przechowywania kopii dokumentów fiskalnych oraz przedstawienia ich
Natura Tour na żądanie.
§10
CS NATURA TOUR zobowiązuje się dostarczyć Agentowi katalogi, cenniki,
materiały reklamowe, druki, foldery.
§11
Agent oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP..............................,
jednocześnie upoważnia CS NATURA TOUR do wystawiania faktur bez podpisu
Agenta.
§12
Umowa została zawarta na okres od dnia ... . ............ r. na czas nieokreślony.
§13
1. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron bez
podania przyczyny na miesiąc naprzód w pierwszym roku, na dwa
miesiące naprzód w drugim roku oraz na trzy miesiące naprzód w trzecim i
następnych latach trwania umowy.
2. CS NATURA TOUR ma prawo j rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w
wypadku stwierdzenia nienależytego wykonania obowiązków przez
Agenta, a w szczególności naruszenia postanowień §5, §7.
§14
Zmiany umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności tylko na piśmie
w formie aneksów podpisanych przez obie strony.
§15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§16
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy
rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny w Gdańsku.
§17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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