
Umowa AGENCYJNA Kupno – Sprzedaż
Zawarta w dniu ……………………………….. w ……………………. pomiędzy:
F.H.U. „DAMP” Biuro Podróży Damptour® z siedzibą w Cieszynie ul. Bobrecka 10, Biuro Podróży Damptour 
reprezentowaną przez Mariana Danielec, NIP: 548-158-18-97
a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej kupującym.

& 1
Zleceniodawca  oświadcza,  że  posiada  Zaświadczenie  o  wpisie  do  Rejestru  Organizatorów  Turystyki  
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego nr 777

&2
Zleceniodawca zleca,  a kupujący zobowiązuje się do stałego zawierania w imieniu dającego zlecenie umów 
sprzedaży imprez turystycznych oferowanych z katalogu B.P. „DAMPTOUR®”

&3
Zleceniodawca  udziela  Kupującemu   pełnomocnictwo  do  zawierania  umów  sprzedaży  w  imieniu  dającego 
zlecenie oraz do  odbierania dla niego świadczeń wynikających z tytułu zawartych umów.

&4
1.  Działalność Kupującego prowadzona będzie w lokalu zorganizowanym w zakresie własnym przez i na jego 
koszt.
2. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.
3.  Kupujący  nie  może bez  pisemnej  zgody Zleceniodawcy  powierzyć  obowiązków wynikających  z  niniejszej 
umowy innym podmiotom gospodarczym.

&5
Kupujący jest zobowiązany:
1.  sprzedawać  imprezy  turystyczne  zgodnie  z  warunkami  Uczestnictwa  w  imprezach  turystycznych 
organizowanych przez B.P. „Damptour®” stanowiącymi załącznik: 
2.  bieżąco informować Zleceniodawcę o sprzedaży w formie pisemnego zgłoszenia,  którego postać określa 
załącznik: Umowa o świadczeniu usług turystycznych – Voucher.
3. do starannego reklamowania przyjętych do sprzedaży imprez turystycznych,
4. Do przyjmowania w imieniu Zleceniodawcy oraz niezwłocznego informowania go o reklamacjach i wadach 
sprzedanych imprez turystycznych.
Kupujący jest odpowiedzialny w szczególności za:
1.  Prawidłowe  informowanie  Klienta  o  warunkach  uczestnictwa,  programie  imprezy,  sposobie  płatności, 
możliwości  rezygnacji  z  uczestnictwa  w  imprezach,  staranne  i  dokładne  podpisywanie  dokumentów 
zgłoszeniowych  i  formularzy,  doręczanie  klientowi  w  chwili  zawarcia  umowy „Warunki  Uczestnictwa”  jako 
integralnej części umowy.

&6
1. Kupujący jest upoważniony do przyjmowania zapłaty za oferowane imprezy turystyczne.
2. Kupujący jest zobowiązany do przekazania na konto bankowe Zleceniodawcy F.H.U. „DAMP”  w terminie 3 
dni od zainkasowania kwoty całej zaliczki wpłaconej przez klienta na poczet imprezy, a w przypadku pełnej 
wpłaty lub dopłaty do zaliczki, kwotę pozostałą do zapłaty.

&7
1. Kupujący nie ma prawa do – zawyżania lub zaniżania ceny imprezy ustalonej prze Zleceniodawcę jak również 
do zmiany warunków sprzedaży.
2.  Wszelkie  koszty  wynikające  z  błędnego  i  niestarannego  poinformowania  klienta  o  przebiegu  imprezy  
i  świadczenia  z  nią  związanych,  niezgodnie  z  ofertą  przedstawioną  w  katalogu  dostarczonym  przez 
zleceniodawcę,  koszty  wynikłe  z  niestarannego  wypełnienia  dokumentów  zgłoszeniowych,  formularzy  
i ewentualnych reklamacji obciążają kupującego.

&8



1.  Podstawą  otrzymania  świadczeń  przez  klienta  jest  Umowa  o  świadczeniu  usług  turystycznych  – 
Potwierdzenie 
2. Pełna wpłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego zleceniodawcy, przy czym nie może być 
ona  dokonana  później  niż  miesiąc  przed  rozpoczęciem  imprezy.  W  przypadkach  nagłych  jeśli  po  mimo 
dokonania wpłaty przez kupującego nie została zaksięgowana jeszcze na koncie Zleceniodawcy dopuszczalne 
jest  przesłanie  faksem przez  kupującego dowodu wpłaty  (polecenie  przelewu) stanowiącego potwierdzenie 
dokonanej wpłaty.

&9
1. DAMPTOUR® CIESZYN zleca Agentowi stałe pośrednictwo w sprzedaży usług turystycznych w imieniu własnym oraz 
zobowiązuje się do zapłaty Agentowi wynagrodzenia zwanego dalej prowizją zgodnie z 
następującymi zasadami:
1.Wysokość prowizji stanowi integralną część umowy i stanowi jej załącznik
2.Agentowi należy się prowizja z chwilą otrzymania przez niego pełnej ceny usługi
3.Agent ma prawo potrącenia przysługującej mu prowizji z przyjętej dopłaty do pełnej ceny usługi

& 10
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
*Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest ważna bezterminowo.
*DAMPTOUR® CIESZYN zastrzega sobie następujące możliwości odstąpienia od przyjętych warunków umowy w wypadku: 
 - nieprzestrzegania przez Agenta warunków określonych w niniejszej umowie.
 - nieprzestrzegania terminów realizacji wpłat.
*W przypadku upłynięcia terminu umowy jej warunki obowiązują do czasu rozliczenia ostatniej transakcji . Do tego czasu 
jest także Agent zobowiązany do zwrotu wszelkich materiałów reklamowych dostarczonych przez DAMPTOUR® CIESZYN
*Wszelkie zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
*W przypadku nie osiągnięcia porozumienia wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane  przez sądy 
właściwe dla siedziby DAMPTOUR®.
*Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

DANE ORGANIZATORA DANE KUPUJĄCEGO-AGENTA
NAZWA:        F.H.U. „DAMP”                                      NAZWA:................................................. 
ADRES:          ul. Bobrecka 10, 43 – 400 Cieszyn                    ADRES....................................................
NIP:                548 – 158 – 18 – 97                                         NIP..........................................................
REGON:         072307981                                                          REGON....................................................
TEL. / FAX:   (033) 852 4556                                                                  

 (033) 8521426                                                                            TEL..........................................................
Fax.........................................................

SKYPE : damptour_cieszyn                                                     SKYPE.....................................................
E - MAIL: biuro@damptour.com.pl                                      E-MAIL....................................................
INTERNET: www.damptour.com.pl                                       INTERNET...............................................
NUMER KONTA BANKOWEGO:                                       NUMER KONTA BANKOWEGO:
ING Bank Śląski oddział Cieszyn:
nr 14 1050 1083 1000 0090 7101 8171

     .....................................................                                                           ..................................................................
                       F.H.U.  DAMP                                                                                      Akwizytor
    Biuro Podróży DAMPTOUR 
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