
UMOWA
Zawarta w dniu ........................ w Szczecinie pomiędzy: Biurem
Podróży „GRELAND TOUR” Andrzej Grelak, 70-471 Szczecin, Al. 
Wojska Polskiego 14 , reprezentowanym przez właściciela Andrzeja
Grelaka zwanym w dalszej części umowy GRELAND TOUR,
a ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy AGENTEM.
§ 1
GRELAND TOUR oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie organizacji imprez turystycznych w kraju i za granicą
(zezwolenie nr Z-01/03) oraz posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestników przewidziane
Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r.
§ 2
1. GRELAND TOUR powierza AGENTOWI prowadzenie w
imieniu i na rzecz GRELAND TOUR, ale na koszt własny,
stałej sprzedaży miejsc na imprezach krajowych i zagranicznych.
2. GRELAND TOUR upoważnia AGENTA do pobierania wpłat
od uczestników w wysokościach i terminach zawartych w
ofertach, potwierdzeniach i warunkach uczestnictwa.
3. Tytułem wynagrodzenia AGENT otrzymywać będzie prowizję
w wysokości określonej przez GRELAND TOUR odrębnym
komunikatem.
4. Wynagrodzenie – prowizja przysługuje za zrealizowaną
rezerwację na podstawie wystawionej przez AGENTA faktury
VAT, która musi wyszczególniać: symbol imprezy, termin i
nazwiska uczestników.
5. AGENT należną prowizję może odliczyć od kwoty dopłaty do
całości za daną imprezę ale nie od zaliczki.
§ 3
Umowa – Zgłoszenie sprzedaży pomiędzy GRELAND TOUR, a 
uczestnikami imprezy zawarta przez AGENTA na druku GRELAND
TOUR, jest ważna z Warunkami Uczestnictwa GRELAND TOUR,
które stanowią integralną część niniejszej umowy i zobowiązują do
ich przestrzegania zarówno uczestnika imprezy jak i AGENTA.
Umowa może być zawarta na drukach własnych AGENTA pod
warunkiem zamieszczenia informacji o zapoznaniu się uczestnika z
warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
GRELAND TOUR.
§ 4
1. Do obowiązków GRELAND TOUR należy:
1.1 Przekazywanie AGENTOWI informacji na temat ilości
miejsc na imprezach oraz wszelkich innych informacji o
imprezach w terminie umożliwiających ich sprzedaż.
1.2 Informowanie AGENTA na bieżąco o wszelkich zmianach
w warunkach oferty.
1.3 Ponoszenie odpowiedzialności wobec klientów –uczestników 
imprez za należyte wykonywanie świadczeń objętych umową.
1.4 Wystawienie AGENTOWI: potwierdzenia z
wyszczególnieniem ceny, kwoty prowizji i terminów
płatności.
1.5 Wystawienia voucherów dla klientów (dojazd
indywidualny) będący podstawą otrzymania świadczeń.
1.6 Wystawienie faktur VAT dla AGENTA lub na życzenie
klienta w ciągu 7 dni od dokonania pełnej wpłaty nie
później jednak niż 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
§ 5
1. Do obowiązków AGENTA należy:
1.1 Rzetelne informowanie klientów o danej imprezie na
podstawie opisów zawartych w ofertach GRELAND TOUR.
1.2 Bieżące przekazywanie Umów – Zgłoszeń z klientami
(fax’em lub e-mail) zawierających: symbol, termin, cenę
zgodnie z ofertą, miejsce wsiadania oraz dane uczestników
niezbędne do ubezpieczenia
1.3 Przestrzeganie i nie zmienianie cen podanych przez
GRELAND TOUR.
1.4 Terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami przesłanie faktur 
na kwotę prowizji.

AGENCYJNA
1.5 Uzyskanie od GRELAND TOUR i doręczenie klientowi
Vouchera, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
1.6 Pobieranie należnych wpłat od uczestników zgodnie z
warunkami uczestnictwa GRELAND TOUR i
przekazywanie ich najpóźniej w ciągu 3 dni od daty
pobrania gotówką do kasy lub przelewem na konto
bankowe GRELAND TOUR – IDEA BANK - 
66195000012006058944990003
1.7 Natychmiastowe informowanie GRELAND TOUR o
przyjętej na piśmie rezygnacji uczestnika i o skutkach
finansowych z tego wynikłych.
§ 6
Potwierdzenie udziału dla uczestników wystawiane przez
GRELAND TOUR wysyłane jest do AGENTA po otrzymaniu od
AGENTA pełnej wpłaty za imprezę oraz faktury VAT na
prowizję.
§ 7
AGENT ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową za
skutki umów, które zawarł nie zgodnie z ofertą, warunkami
uczestnictwa a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 8
GRELAND TOUR zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia
danego uczestnika do udziału w imprezie w przypadku nie
przekazania pobranych przez AGENTA należności dla
GRELAND TOUR. Skutki prawne i finansowe z tym związane
obciążają AGENTA.
§ 9
AGENT oświadcza, że jest / nie jest *) płatnikiem podatku VAT
o numerze identyfikacyjnym NIP ............................................................
i jest / nie jest *) upoważniony do wystawienia faktur VAT.
*) niepotrzebne skreślić
§ 10
GRELAND TOUR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT
o numerze identyfikacyjnym NIP 852-090-17-59 i upoważnia
AGENTA do wystawiania faktur VAT bez konieczności podpisu
GRELAND TOUR jako odbiorcy faktury.
§ 11
AGENT nie może bez zgody GRELAND TOUR przekazywać
innym podmiotom lub osobom swoich praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Każda ze stron może
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień
niniejszej umowy.
§ 13
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. W sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych oraz
Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy
załatwiane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia,
przez Sąd właściwy dla siedziby GRELAND TOUR.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach,
po jednej dla każdej ze stron.
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