
UMOWA ABONAMENTU DLA UŻYTKOWNIKA SART-WEB 

Zawarta w dniu ......................, pomiędzy: 

SARTWEB.PL Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gen. Maczka 9/11 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343789, 
nr NIP: 9372611093, REGON: 241411104 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Joannę Cieśla, zwaną dalej 
Licencjodawcą lub Dostawcą 
.......................................................................................................................................................  
zwanego dalej Odbiorcą – Licencjobiorcą - Agentem.  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Licencjodawcę na rzecz Odbiorcy usług polegających na 
dostarczania informacji o imprezach i usługach (Organizatorów i Sprzedawców Usług działających w 
systemie rezerwacji SART) umożliwiających ich rezerwacje i komputerowe wydruki konieczne do 
sprzedaży usługi.  

2. Licencjodawca realizuje swoje zobowiązania z tego tytułu za pomocą internetowego programu 
komputerowego o nazwie SART-WEB (System Automatycznej Rezerwacji Turystycznej na stronie 

WWW), zwanego dalej SART-WEB, zainstalowanego na stronach internetowych Licencjodawcy: 
www.travelbook.pl, www.sart.net.pl oraz domowych stronach Organizatorów działających w 
systemie SART.   

3. Pełna lista Organizatorów i Dostawców Usług znajduje się na stronie internetowej Dostawcy w panelu 
agenta po zalogowaniu.  

4. Dostawca zapewnia Agentowi dostęp do systemu SART-WEB na warunkach niniejszej umowy, po 
spełnieniu poniżej wymienionych warunków: zarejestrowaniu Agenta w Systemie, podpisaniu przez 
Agenta umowy, dostarczeniu w sposób elektroniczny dokumentów: KRS/zgłoszenie działalności, 
REGON, NIP, zapoznaniu się i przyjęciu polityki prywatności, regulaminu użytkownika karty 
lojalnościowej, tabeli punktacyjnej dla agencji turystycznej będącej uczestnikiem programu 
lojalnościowego: aktualizowanej na stronie www.sart.net.pl/tabelapunktowa . 

5. Licencjodawca zapewnia dostęp do systemu 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.  
6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera obsługującego witrynę systemu SART-

WEB dla celów konserwacji, zmian aplikacji oraz innych niezbędnych poprawek w systemie na czas 
niezbędny do wykonania tych zmian.  

7. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z zasadami korzystania z systemu SART-WEB, stanowiącymi 
Załącznik nr 1 do Umowy, i będzie się do nich stosował pod rygorem pozbawienia dostępu do 
systemu SART-WEB.  

8. Agent oświadcza, że zgadza się na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do 
celów związanych z funkcjonowaniem systemu SART-WEB - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych i przyjmuje do wiadomości stosowaną politykę prywatności. 

9. Agent wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzania swoich danych osobowych w celach 
marketingowych przez Licencjodawcę zgodnie ze stosowaną polityką prywatności. 

10. Agent ma prawo korzystania z systemu SART-WEB w zakresie jego funkcjonalności obejmującej 
przedstawienie oferty klientowi, dokonanie transakcji handlowej poprzez system SART-WEB, 
wprowadzanie, edytowanie (modyfikację) bądź anulowanie transakcji handlowych obejmujących 
sprzedaż usług, objętych systemem SART-WEB zgodnie z „Warunkami Uczestnictwa” danego 
Organizatora, Sprzedawcy Usług.  

11. Agent ma obowiązek: zachowania w tajemnicy haseł dostępu otrzymanych w celu korzystania z 
systemu SART-WEB, nie redystrybuowania i kopiowania danych pochodzących z systemu SART-WEB 
osobom trzecim, informowania Licencjodawcę o wszelkich zmianach teleadresowych, osób 
odpowiedzialnych za zawieranie transakcji oraz innych danych obejmujących 
formularz rejestracyjnypoprzez aktualizację danych w panelu agenta.  

12. Opłata abonamentowa - miesięczna za użytkowanie systemu rezerwacyjnego SART-WEB 
wynosi: 
a/ 50 PLN netto miesięcznie                     lub 
b/ 0 PLN netto miesięcznie za aktywność w systemie lojalnościowym agentcard.pl 

polegającą na: 
I. uzyskaniu 6150 punktów za potwierdzone rezerwacje online dokonane przez 
system SART, równoważne uzyskanej sprzedaży online za 6150 zł                      lub 
II. uzyskaniu 6 potwierdzonych rezerwacji online przez system SARTWEB        lub 
III. aktywności w systemie lojalnościowym agentcard.pl polegającej na uzyskaniu 
6150 punktów                 lub 
IV. promocji 6 dowolnych Organizatorów Turystyki pracujących w systemie 
SARTWEB na witrynie reklamowej biura podróży, a w przypadku biur prowadzących 
działalność tylko w oparciu o stronę internetową, na tejże stronie WWW w postaci 
baneru z 6 ofertami 

c/ dla użytkowników portalu turystycznego wykonanego w technologii SART-WEB 
abonament miesięczny za użytkowanie systemu SART-WEB wynosi 0 PLN.  

Opłaty będą płatne najpóźniej do 14-go dnia od daty wystawienia faktury VAT, za okres obejmujący 
poprzedni miesiąc - pod rygorem zablokowania dostępu Odbiorcy do systemu SART-WEB. Do faktury 
załączane będzie rozliczenie , stanowiące podstawę jej wystawienia.Za dokonanie płatności rozumie 
się wpływ środków na konto Dostawcy.  



13. Odbiorca niniejszym upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i 
zobowiązuje się do uznania takich faktur.  

14. W ramach zawartej umowy Odbiorca otrzymuje dostęp do multiwyszukiwarki, obejmującej dodatkowe 
znaki identyfikacyjne: logo, stronę z kontaktami, stronę o nas. 

15. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. 
16. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na 

koniec miesiąca kalendarzowego.  
17. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy z wszelkich tytułów wynikających z Umowy oraz obowiązujących 

przepisów prawa nie przekroczy wartości rocznej opłaty abonamentowej. Dostawca nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Odbiorcę  korzyści, które uzyskałaby, gdyby 
szkody mu nie wyrządzono.  

18. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona, gdy Odbiorca korzysta z elementów przedmiotu Umowy 
niezgodnie z ich przeznaczeniem lub sposobem korzystania.   

19. Wszelkie zmiany i wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
20. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozpoznaje właściwy sąd powszechny w 

Bielsku-Białej. 
21. Umowę podpisano w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.  
22. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załącznik Nr 1. Zasady korzystania z systemu internetowej rezerwacji turystycznej przy 

wykorzystaniu programu SART-WEB. Licencjodawca obsługuje strony internetowe: 
www.travelbook.pl, www.sart.net.pl  oraz domowe strony Organizatorów, Sprzedawców Usług, które 
umożliwiają rezerwację imprez turystycznych i miejsc noclegowych za pośrednictwem tych stron. 
Dokonując rezerwacji za pośrednictwem tych stron Użytkownik akceptuje jednocześnie, zgodnie z art. 385 
Kodeksu Cywilnego, zasady zawarte w niniejszych Warunkach. Jeśli Użytkownik nie akceptuje 
któregokolwiek fragmentu tych Warunków, nie wolno mu korzystać z w/w stron. Oferta SART-WEB - 
informacja udostępniona przez Organizatora, Sprzedawcę usługi zawierająca opis oraz składniki imprezy 
obejmujące kalkulację ceny, dostępność wolnych miejsc złożona za pomocą systemu SART i udostępniona 
wszystkim Odbiorcom w formie elektronicznej na stronie internetowej www.travelbook.pl lub domowym 
adresem Organizatora, Sprzedawcy Usług z możliwością wydruku. Administrator systemu - osoba do 
nadawania odbiorcom identyfikatorów dostępu do systemu SART-WEB. Identyfikator nadawany jest raz i 
jest ważny dla wszystkich koniecznych połączeń z ofertą Organizatora, Sprzedawcy usługi używającego 
systemu SART. Użytkownik - osoba wyznaczona przez Odbiorcę do dokonywania działań w systemie 
zgodnie z wcześniej przydzielonymi mu uprawnieniami. Zasady rejestracji. Rejestracja Odbiorcy 
dokonywana jest przez prawidłowe wypełnienie oraz podpisanie formularza zgłoszeniowego na stronie 
www.travelbook.pl. Przez rejestrację rozumie się nadanie przez administratora systemu identyfikatora dla 
Odbiorcy – wysłane do Odbiorcy w formie elektronicznej. Odbiorca niezależnie od Dostawcy stara się o 
przydział dostępu poprzez uzyskania hasła do samodzielnie działających Organizatorów, Sprzedawców 
usług. Warunki zakupu ofert. Odbiorca jest zobowiązany posiadać swój identyfikator i ważną umowę z 
Dostawcą, aby móc dokonywać rezerwacji i przeglądać oferty. Odbiorca podpisuje umowy z 
Organizatorami, Sprzedawcami Usług, a Organizator, Sprzedawca Usług wprowadza hasło dostępu do 
swojego systemu SART-WEB umożliwiające dokonywanie rezerwacji i przeglądanie ofert turystycznych 
przez Odbiorcę. Warunki rezerwacji i sprzedaży ofert przez Odbiorcę, regulują wzajemne umowy pomiędzy 
Odbiorcą, a tymi Organizatorami, Sprzedawcami Usług. System umożliwia Odbiorcy, dokonywania 
rezerwacji usług wielu Organizatorów, Sprzedawców Usług, ale tylko tych, z którymi ma podpisane umowy 
o współpracy. Forma zawiadamiania. Wszelkie doręczenia oświadczeń Dostawcy w związku z powyższymi 
zasadami uważa się za dokonane, jeżeli nastąpiły w jeden z następujących sposobów: przez złożenie pisma 
w siedzibie Odbiorcy w dacie potwierdzenia jego przyjęcia, przez wysłanie listem poleconym, przez 
wysłanie telefaksu w dacie potwierdzenia jego dotarcia do Odbiorcy, przez wysłanie elektronicznego 
Komunikatu za pośrednictwem sieci Internet do Odbiorcy. Postanowienia końcowe. Niniejsze zasady 
wchodzą w życie z dniem 1 grudzień 2004 r. Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach wymagają dla swej 
ważności spełnienia wymogów zawiadomienia Odbiorców określonych w rozdziale 6.  

 
   

Pełna nazwa firmy: 

 
Identyfikator w systemie Tel. 
Osoba odpowiedzialna Fax 
Konto e-mail: Kod, miasto 
Strona WWW: Ulica 
Agent/Touroperator Lokal: front, oficyna, I piętro, II piętro 
GG: Skype: 

Za Odbiorcę     Za Dostawcę  


