Níže uvedeného dne, m síce a roku uzav ely smluvní strany
Obchodní zástupce:
Obchodní firma:
Se sídlem:
Provozovna:
E-mail:
Telefon:
O:
Bank. spojení:
zastoupený:
Kontaktní osoba:

Internet:
Fax:
DI :
Plátce DPH:

ANO / NE

(dále jen „obchodní zástupce”)
a
Adventura s.r.o., cestovní kancelá
O: 44264704 DI : CZ44264704
sídlo: Voron žská 20, Praha 10, 101 00
bankovní spojení: 274 421 152 / 0300 u SOB a.s., Anglická 140/20 Praha 2
zapsaná: v OR M stského soudu v Praze, oddílu C, vložka 6209.
zastoupená: Petrem Novotným – editelem CK, Stanislavem Šim nkem – vedoucím prodejního odd lení nebo Zde kou Jindrákovou – referentkou
prodeje (dále jen „zastoupený” nebo „Adventura“)
tuto

SMLOUVU O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ íslo_____________
/uzav enou dle ustanovení § 2483 a násl. zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní/
1.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

2.

VYMEZENÍ POJM A P EDM T SMLOUVY

1.1. Zastoupený prohlašuje, že je právnickou osobou ádn založenou a
existující podle právního ádu R, která je na základ koncese oprávn na
organizovat, nabízet a prodávat zájezdy a vykonávat veškeré innosti jako
cestovní kancelá podle zákona . 159/1999 Sb. v platném zn ní;
1.2. Obchodní zástupce prohlašuje, že je na základ vydané a platné koncese,
i na základ ohlášení volné živnosti, oprávn n provozovat innost v rozsahu
uvedeném v uvedeném v § 2 a § 3 podle zákona . 159/1999 Sb., v platném
zn ní.
1.3. Ob smluvní strany prohlašují, že mají zájem na pln ní p edm tu této
smlouvy za podmínek v této smlouv stanovených.
2.1. Pro ú ely této smlouvy se pod pojmem
„po adatel“ rozumí ten, kdo sestavuje a zabezpe uje veškeré služby
spojené s p ípravou a realizací tuzemských a zahrani ních zájezd ,
edevším pak služby ubytovací, stravovací, dopravní a pr vodcovské,
„obchodním zástupcem“ rozumí ten, kdo v i t etím stranám vystupuje jako
zástupce p i nákupu a prodeji služeb poskytovaných po adatelem,
„zákazník“ rozumí jakákoliv fyzická i právnická osoba, která
prost ednictvím innosti obchodního zástupce na základ této smlouvy
vstupuje do smluvního vztahu se zastoupeným, p ípadn jinou cestovní
kancelá í uvedenou v l. 2.9 této smlouvy, a uzavírá s ním smlouvu
o zájezdu i jinou smlouvu o poskytování služeb cestovního ruchu,
„zájezd“ rozumí jakákoliv tuzemská i zahrani ní služba i služby
cestovního ruchu nabízená zastoupeným, nebo jinou cestovní kancelá í
uvedenou l. 2.9 této smlouvy, v p íslušném katalogu nebo na internetových
stránkách www.adventura.cz.
2.2. edm tem této smlouvy je závazek obchodního zástupce jménem
zastoupeného a na jeho ú et, p ípadn jménem a na ú et jiné cestovní kancelá e
uvedené v l. 2.9. této smlouvy, vyhledávat, sjednávat a uzavírat cestovní
smlouvy, smlouvy o zájezdu a jiná ujednání o prodeji zájezd po ádaných
zastoupeným i jinou cestovní kancelá í dle l. 2.9. této smlouvy a nabízených
v p íslušném katalogu nebo na internetových stránkách www.adventura.cz.

2.3. Tato smlouva také upravuje rozsah práv a povinností smluvních stran a
zp sob spolupráce smluvních stran p i pln ní p edm tu této smlouvy, v etn
vymezení provizních a platebních podmínek.
2.4. Zastoupený si vyhrazuje právo kdykoliv vy lenit ze své nabídky zájezdy,
které nejsou ur eny k proviznímu prodeji obchodním zástupcem na základ této
smlouvy, a o tomto je zastoupený povinen obchodního zástupce informovat na
dealerských stránkách http://dealer.adventura.cz
2.4. Obchodní zastoupení dle této smlouvy smluvní strany sjednávají jako
nevýhradní s neomezenou územní p sobností.
2.5. Obchodní zástupce není oprávn n bez p edchozího písemného souhlasu
zastoupeného p evést svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na t etí
osobu, a to ani z ásti.
2.6. Tuto smlouvu o obchodním zastoupení uzavírá obchodní zástupce a
Adventura, která je cestovní kancelá í - po adatelem zájezd a pobyt .
2.7. Adventura tuto smlouvu uzavírá také za cestovní kancelá e uvedené v l.
2.9. této smlouvy. Adventura prohlašuje, že pro tyto ú ely disponuje p íslušnou
plnou mocí pro veškeré právní úkony spojené s uzavíráním smluv o zájezdu a
smluv o obchodním zastoupení jménem a na ú et t chto obchodních partner .
2.8. Zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu dle vybraného zájezdu (z katalog
zájezd vydávaných Adventurou nebo z internetových stránek www.adventura.cz)
s jednou z cestovních kancelá í:
Adventura s. r. o., I O: 44264704,
MAD MAT sport s. r. o., I O: 27887324, zapsaná v OR M stského soudu
v Praze pod sp. zn.: oddíl C, vložka 124288.
2.9. Zákazník p íslušnou cestovní kancelá uvede ve smlouv o zájezdu.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

3.1. Obchodní zástupce je povinen plnit p edm t této smlouvy osobn , ádn a
s vynaložením maximální odborné pé e, a to vždy tak, aby nedošlo k poškození
dobrého jména a pov sti zastoupeného.
3.2. Obchodní zástupce je povinen viditelným a z etelným zp sobem ozna it
všechna svá prodejní místa a provozovny logem zastoupeného, a to nejpozd ji
do 3 dn od doru ení ozna ovací nálepky. Zastoupený tímto dává obchodnímu
zástupci souhlas s užitím svého loga pro ú ely pln ní povinností dle této smlouvy.

3.3. Obchodní zástupce se zavazuje, že s osobními údaji p edanými
zákazníkem bude nakládat d rným zp sobem, pouze za ú elem pln ní
povinností plynoucích z této smlouvy a v souladu se zákonem . 101/2000 Sb.,
o ochran osobních údaj , p i respektování zákonných povinností ochrany
osobních údaj ; dále že svým jednáním nebo opomenutím nezp sobí, aby i ze
strany t etích osob spolupracujících na pln ní této smlouvy nedošlo k narušení
ochrany a d rnosti dle citovaného p edpisu. Za tímto ú elem se obchodní
zástupce zavazuje p ijmout veškerá pot ebná a adekvátní technická, personální a
organiza ní opat ení a zabezpe ení.
3.4. Obchodní zástupce se zavazuje shromaž ovat, zpracovávat a p edávat
zastoupenému osobní údaje poskytnuté zákazníkem pouze v rozsahu nutném
k pln ní p edm tu této smlouvy a pouze s p edchozím písemným souhlasem
zákazníka ve smlouv o zájezdu, který tyto osobní daje poskytl. Obchodní
zástupce se zavazuje p edat zastoupenému všechny povinné údaje
o zákazníkovi dle Všeobecných obchodních podmínek.
3.5. Obchodní zástupce se zavazuje vykonávat veškeré innosti dle této
smlouvy v souladu s platnou právní úpravou R a ídit se pokyny zastoupeného.
3.6. Obchodní zástupce je povinen informovat zákazníka o všech skute nostech
týkajících se zájezdu, zejména o podmínkách pro ú ast na zájezdu a zajistit
veškeré administrativní innosti a úkony spojené s ú astí zákazníka na zájezdu.
Zvláštní požadavky zákazníka mimo standardní nabídku podmínek zájezdu
uvedenou u zájezdu je oprávn n potvrdit pouze na základ jejich p edchozího
písemného schválení ze strany zastoupeného.
3.7. Obchodní zástupce se zavazuje pro pln ní p edm tu této smlouvy, zejména
pro uzavírání smluv o zájezdu se zákazníkem, užívat výlu
formulá e vydané
zastoupeným, p emž je povinen tento formulá vždy ozna it svým razítkem a
íslušným eviden ním íslem (I O).
3.8. Obchodní zástupce je povinen dodržovat veškeré podmínky stanovené
zastoupeným pro poskytování jednotlivých zájezd , zejména platební podmínky.
Obchodní zástupce je oprávn n se od t chto podmínek odklonit pouze na
základ p edchozího písemného souhlasu zastoupeného. Obchodní zástupce
prohlašuje, že se p ed podpisem této smlouvy s veškerými podmínkami
stanovenými zastoupeným pro poskytování jednotlivých zájezd ádn seznámil.
3.9. Obchodní zástupce je povinen vybrat p i podpisu smlouvy o zájezdu od
zákazníka zálohu, pop . celou cenu zájezdu, a po podpisu smlouvy také p ípadný
doplatek ceny zájezdu. Obchodní zástupce vybírá od zákazníka jakékoliv platby
za zájezdy jménem zastoupeného na základ plné moci, p emž není oprávn n
s t mito prost edky dále disponovat a je povinen je bezodkladn , nejpozd ji
do sedmi dn ode dne jejich p ijetí, uhradit ve prosp ch ú tu zastoupeného
uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zp sob ur ení a výše záloh a p ípadných
doplatk je stanoven v p íloze . 1 této smlouvy (Postup a technika prodeje
zájezd zákazník m). V p ípad porušení povinností dle tohoto ustanovení má
zastoupený právo požadovat po obchodním zástupci smluvní pokutu ve výši 50 000
.
3.10. Pokud jde o úhradu ceny zájezd , je obchodní zástupce povinen
prokazateln informovat zákazníky o tom, že cena zájezdu (p íp. její zálohová
ást) musí být uhrazena v konkrétních termínech stanovených dle pravidel
obsažených v p íloze . 1 této smlouvy s tím, že pro p ípad pozdní úhrady
zákazník ztrácí nárok na ú ast na zájezdu. Okamžikem úhrady pro ú ely pln ní
této informa ní povinnosti se rozumí okamžik, v n mž je platba p ipsána ve
prosp ch ú tu.
3.11. Obchodní zástupce je p i výkonu pln ní dle této smlouvy povinen jednat tak,
aby nebylo poškozeno dobré jméno zastoupeného a toto dobré jméno a pov st
chránit.
3.12. Obchodní zástupce je povinen vyžádat si od zákazníka veškeré doklady a
informace nezbytné pro vlastní ú ast zákazníka na konkrétním zájezdu, to vždy
s p ihlédnutím ke zvláštnostem a požadavk m spojeným s konkrétním místem
konání (destinací) zájezdu.
3.13. Obchodní zástupce je povinen p edat zastoupenému veškerá oznámení,
zm ny, požadavky i podání doru ená mu zákazníkem, a to do 24 hodin od
okamžiku jejich doru ení obchodnímu zástupci zákazníkem.
3.14. Zástupce je oprávn n používat speciálních stránek pro propagaci a prodej
služeb zastoupeného – http://dealer.adventura.cz – a využívat texty zájezd ke
stažení pouze v p ípad , že ádn podepsal a doru il zastoupenému aktuální –
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH DAT O ZÁJEZDECH dostupná
na stránkách http://dealer.adventura.cz; aktuální verze t chto pravidel tvo í
ílohu . 6 této smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za hrubé
porušení této smlouvy oprav ující zastoupeného k výpov di této smlouvy
s okamžitou ú inností. Zastoupený je oprávn n pravidla pro použití elektronických

dat o zájezdech kdykoli jednostrann m nit a požadovat od obchodního zástupce
v p im ené dob p ijetí nové verze. Možnost výpov di v p ípad nespln ní této
povinnosti platí v tomto p ípad obdobn .
3.15. Poskytne-li Adventura nebo s jejím souhlasem jiná osoba za ú elem
propagace svých zájezd i jinak obchodnímu zástupci fotografie nebo jiné
autorské dílo, zavazuje se obchodní zástupce k jejich užití výhradn za ú elem,
pro který mu byly poskytnuty a zásadn zp sobem nepoškozujícím dobré jméno
Adventury nebo autora a v souladu s oprávn nými zájmy Adventury. Obchodní
zástupce zejména není oprávn n takto poskytnuté autorské dílo bez souhlasu
Adventury jakkoli m nit nebo poskytnout i zp ístupnit nad rámec stanoveného
elu dalším osobám. Obchodní zástupce se zavazuje na výzvu Adventury
veškerá autorská díla poskytnutá mu podle této smlouvy okamžit vrátit, smazat
i jinak zni it a dle technických možností maximáln zmírnit p ípadné následky
jejich neoprávn né publikace.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI ZASTOUPENÉHO

5.

POSTUP A TECHNIKA PRODEJE ZÁJEZD ZÁKAZNÍK M

6.

PROVIZE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Zastoupený se zavazuje poskytovat obchodnímu zástupci veškeré podklady
nezbytné k pln ní této smlouvy a neprodlen informovat obchodního zástupce
o všech zm nách nabídky zájezd po ádaných zastoupeným, zm nách
podmínek po ádání a nabízení zájezd , o prodejních zám rech a o všech dalších
skute nostech nezbytných k ádnému pln ní této smlouvy obchodním zástupcem.
4.2. Zastoupený se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy poskytnout
obchodnímu zástupci plnou moc oprav ující ho k in ní všech úkon jménem a
na ú et zastoupeného dle této smlouvy. Tato plná moc tvo í p ílohu . 2 této
smlouvy.
4.3. Zastoupený se zavazuje uhradit obchodnímu zástupci provizi dle podmínek
stanovených touto smlouvou.
4.4. Zastoupený se zavazuje ádn plnit všechny své závazky v i zákazníkovi
plynoucí ze smluv uzav ených na základ innosti obchodního zástupce dle této
smlouvy.
5.1. Závazný postup a technika prodeje zájezd zákazník m jsou upraveny
v p íloze . 1 této smlouvy, p emž tento postup m že být ze strany
zastoupeného kdykoliv zm n a tato zm na je pro obchodního zástupce
závazná od chvíle, kdy je obchodnímu zástupci oznámena písemn . Obchodní
zástupce není oprávn n se bez p edchozího písemného souhlasu zastoupeného
od tohoto postupu jakkoliv odklonit.
5.2. Zastoupený odpovídá zákazník m za finan ní prost edky složené na úhradu
objednaného zájezdu, a to od okamžiku jejich prokazatelného p ipsání ve
prosp ch ú tu zastoupeného. Do tohoto okamžiku odpovídá za složené finan ní
prost edky obchodní zástupce.
6.1. Zastoupený se zavazuje poskytnout obchodnímu zástupci provizi za
prokazateln jím prodaná, fakticky erpaná a v plném rozsahu zaplacená místa
v p íslušném zájezdu. Obchodní zástupce nemá dle této smlouvy nárok na provizi
u zájezd , které byly zrušeny z d vodu nenapln ní odjezdové kapacity nebo
u kterých zákazník zrušil svou ú ast a u zájezd , které zastoupený vy lenil ze své
nabídky podle lánku 2.4. této smlouvy.
6.2. Výše provize u jednotlivých zájezd prodaných obchodním zástupcem je
závazným zp sobem sjednána v p íloze . 1 této smlouvy. Takto stanovená výše
provize m že být zm na pouze na základ písemné dohody smluvních stran.
6.3. Zastoupený se zavazuje hradit obchodnímu zástupci provizi vždy za každý
jednotlivý zájezd po ádaný zastoupeným, jehož se zú astnil alespo jeden
zákazník na základ smlouvy o zájezdu uzav ené prost ednictvím obchodního
zástupce dle této smlouvy, a to na základ da ového dokladu – faktury
vystaveného obchodním zástupcem. Zástupce vystaví p íslušnou fakturu vždy
nejd íve v den odjezdu zájezdu na základ potvrzení objednávky obdrženého od
zastoupeného. Splatnost faktury vystavené obchodním zástupcem musí init
nejmén 14 dn ode dne jejího doru ení zastoupenému. Faktura musí obsahovat
esnou identifikaci zákazníka, pop . zákazník , eviden ní íslo p íslušné
smlouvy o zájezdu, termín a název zájezdu a další náležitosti
stanovené zákonem . 235/2004 Sb., o DPH, v platném zn ní. V p ípad , že
doru ená faktura nemá všechny požadované náležitosti, je zastoupený oprávn n
fakturu vrátit obchodnímu zástupci k oprav i dopln ní, p emž nová lh ta
splatnosti takto vrácené faktury za ne b žet až dnem doru ení opravené i
dopln né faktury zastoupenému.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že provize bude zastoupeným uhrazena
bezhotovostním p evodem na ú et obchodního zástupce uvedený v záhlaví této
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smlouvy, p emž za den úhrady je považován den, kdy jsou finan ní prost edky
odepsány z ú tu zastoupeného.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že zastoupený je oprávn n výši provize za
konkrétní obchodní p ípad snížit na polovinu v p ípad závažného porušení
povinností plynoucích z této smlouvy obchodním zástupcem (nap . nezaslání
smlouvy o zájezdu, nezaslání povinných údaj o zákazníkovi dle všeobecných
obchodních podmínek, zasláním nesprávných informací, zdržením odeslání
pen z p edaných zákazníkem o více jak 3 dny), p ípadn nevyplatit pokud se
porušení povinností zástupcem opakuje. V p ípad , kdy obchodním zástupcem
fakturovaná výše provize p evyšuje výši provize, na níž má dle ú etních a
obchodních záznam zastoupeného obchodní zástupce nárok je proplacená
provize p íslušn snížena.
6.6. Smluvní strany se výslovn dohodly, že krom provize dle tohoto lánku
smlouvy nevzniká obchodnímu zástupci nárok na žádnou další odm nu i
náhradu náklad p ípadn spojených s jeho inností a pln ním p edm tu této
smlouvy.
6.7. Pro zájezdy po ádané dalšími cestovními kancelá emi uvedenými v l. 2.9.
této smlouvy se ustanovení tohoto l. 6.3. této smlouvy použije p im en .

7.

ODPOV DNOST ZA ŠKODU A REKLAMACE

7.1. Obchodní zástupce odpovídá zastoupenému za škody, které zastoupenému
nebo t etí osob vznikly porušením jeho povinností plynoucích z této smlouvy
nebo obecn závazných právních p edpis . Veškeré škody je obchodní zástupce
povinen nahradit do 15 dn od jejich vy íslení a uplatn ní nároku na jejich
náhradu.
7.2. Obchodní zástupce odpovídá Adventu e i jinému po adateli zájezdu za
porušení povinností v i zákazník m, které zp sobil.
7.3. V p ípad , že zákazník reklamuje poskytnutí jakýchkoliv služeb ze strany
zastoupeného u obchodního zástupce, je obchodní zástupce povinen takovou
reklamaci ádn p ijmout, zaznamenat její p ijetí a neprodlen – do dvou dn ode
dne jejího p ijetí – ji písemnou formou postoupit zastoupenému.

8.

ML ENLIVOST

8.1. Obchodní zástupce se zavazuje po dobu trvání i po ukon ení této smlouvy
zachovávat v i t etím osobám ml enlivost o všech skute nostech, se kterými se
seznámil v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících z této smlouvy,
jakož i o informacích získaných o druhé smluvní stran , její innosti,
zam stnancích, reklamních a obchodních partnerech, hospoda ení, know-how a
vnit ních postupech. Pro p ípad porušení této povinnosti je zastoupený oprávn n
požadovat po obchodním zástupci zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000 K , a
to za každé jednotlivé porušení. Tímto ustanovením není dot ena p ípadná
informa ní povinnost obchodního zástupce plynoucí z obecn závazných
právních p edpis nebo rozhodnutí k tomu p íslušných orgán , ani nárok
zastoupeného na náhradu škody.

V Praze dne _________

_____________________________
za zastoupeného

ílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur itou.
9.2. Tato smlouva zaniká:
písemnou dohodou smluvních stran, nebo
uplynutím výpov dní lh ty pro p ípad písemné výpov di této smlouvy, nebo
doru ením výpov di s okamžitou ú inností (v p ípadech kdy to tato smlouva
ipouští), nebo
uplynutím doby trvání této smlouvy.
9.3. Každá ze smluvních stran je oprávn na tuto smlouvu písemn vypov t, a
to z jakéhokoliv d vodu i bez udání d vodu. Délka výpov dní lh ty iní jeden
síc. Výpov dní doba po íná b žet prvním dnem kalendá ního m síce
následujícího po m síci, kdy byla výpov doru ena druhé smluvní stran .
9.4. Zastoupený je dále oprávn n tuto smlouvu písemn vypov t s okamžitou
inností krom p ípad výslovn upravených v této smlouv také v p ípad , kdy
obchodní zástupce zvláš hrubým zp sobem i opakovan poruší své povinnosti
vyplývající z této smlouvy. Výpov
podle p edchozí v ty je ú inná dnem
doru ení obchodnímu zástupci.
9.5. Po zániku této smlouvy z stávají již vzniklé závazky smluvních stran
v platnosti a beze zm ny, a to až do okamžiku jejich úplného vyrovnání.

10. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva se uzavírá a vztahy mezi smluvními stranami se ídí právními
edpisy eské republiky, zejména zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník,
v platném zn ní.
10.2. Tato smlouva se sepisuje ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.
10.3. Tato smlouva nahrazuje veškerá d ív jší ujednání smluvních stran týkající
se téhož p edm tu.
10.4. Nedílnou sou ástí této smlouvy jsou všechny její p ílohy v etn
všeobecných obchodních podmínek zastoupeného, které jsou pro obchodního
zástupce závazné.
10.5. Smluvní strany výslovn prohlašují, že si tuto smlouvu p etly, seznámily
se s jejím obsahem a souhlasí s ní. Na d kaz správnosti a úplnosti této smlouvy
ipojují strany své vlastnoru ní podpisy. Svými podpisy rovn ž vyjad ují, že
smlouva nebyla ujednána v tísni a ani za jinak jednostrann nevýhodných
podmínek.
10.6. P ípadné zm ny nebo dopl ky této smlouvy budou provedeny písemn , a
to formou íslovaných a oboustrann podepsaných dodatk .
10.7. Tato smlouva nabývá ú innosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

V __________ dne _________

____________________________
za obchodního zástupce

Postup a technika prodeje zájezd zákazník m a výše provize obchodního zástupce
Plná moc na aktuální kalendá ní rok
Všeobecné obchodní podmínky zastoupeného
Kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny obchodního zástupce
Kopie koncesní listiny zastoupeného a certifikátu o pojišt ní proti úpadku zastoupeného
Pravidla pro použití elektronických dat o zájezdu
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ÍLOHA ÍSLO 1 KE SMLOUV O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzav ené mezi ADVENTUROU a zástupcem:

POSTUP A TECHNIKA PRODEJE – up esn ní zp
1.
2.

3.

4.

5.

Projeví-li zákazník zájem o ú ast na zájezdu, zástupce si telefonicky
nebo e-mailem v prodejn Adventury vyžádá rezervaci (opci)
reálného po tu míst a vyžádá si rezerva ní íslo.
Potvrzená rezervace je platná 7 kalendá ních dní ode dne jejího
ijetí v etn . V p ípad , že do odjezdu zbývá mén než 40 dní,
délka rezervace se zkracuje a termín se stanovuje po dohod
s prodejnou.
Zástupce se zákazníkem zpracuje na formulá i ADVENTURY
smlouvu o zájezdu a vyinkasuje od zákazníka zálohu 30 %
z kompletní ceny zájezdu, pokud je zapot ebí vyšší záloha, je na to
zástupce upozorn n p i rezervaci (dle Všeobecných obchodních
podmínek). V p ípad , že do odjezdu zbývá mén než 40 dní,
vyinkasuje zástupce plnou cenu zájezdu v etn objednaných
dopl kových služeb.
Pokud zákazník uplat uje slevu, zástupce je povinen ov it si
oprávn nost slevy v prodejn ADVENTURY. Obchodní zástupce je
povinen dodržovat ceny stanovené ADVENTUROU v etn
slevového systému a není oprávn n poskytovat slevy mimo tento
rámec.
Zástupce neprodlen odešle smlouvu o zájezdu podepsanou
zákazníkem na adresu ADVENTURY (scan emailem, faxem,
poštou). P ijetí smlouvy o zájezdu potvrdí ADVENTURA posláním
Potvrzení objednávky (emailem, faxem nebo poštou), a na základ
toho zástupce poukáže obratem zálohu resp. platbu zájezdu na ú et
ADVENTURY u SOB: 274 421 152/ 0300. Jako variabilní symbol
uvede p id lené rezerva ní íslo.
Za originál smlouvy o zájezdu jsou považovány všechny výše
uvedené zp soby zaslání.
Platba zájezdu formou poukaz vystavených ADVENTUROU nebo
firmami nabízejícími benefitní programy pro firmy je možná jen

sobu spolupráce a technika prodeje

v prodejní kancelá i ADVENTURY. Zástupce nesmí v žádném
ípad tyto poukázky jménem ADVENTURY evzít.
6. Rezervace se m ní v závazné za azení do zájezdu v okamžiku, kdy
ADVENTURA obdrží smlouvu o zájezdu a platbu zájezdu na ú et
Adventury. Dodržení pouze jedné z výše uvedených podmínek není
bráno jako závazné potvrzení rezervace a ta po uplynutí platnosti
propadá. P ijetí smlouvy o zájezdu a za azení do zájezdu potvrdí
ADVENTURA písemn zákazníkovi zasláním kopie smlouvy
o zájezdu a Vyú tování plateb a služeb.
7. Eventuální doplatek zbývající ásti ceny zájezdu je zástupce
povinen p edat ADVENTU E dle Všeobecných obchodních
podmínek nejpozd ji 40 dní p ed odjezdem zájezdu, a to bu
osobn v hotovosti, nebo bankovním p evodem. Zákazník po
dohod se zástupcem m že doplatek poslat p ímo ADVENTU E.
8. V p ípad stornování ú asti na zájezdu ze strany zákazníka
zástupce neprodlen telefonicky sd lí stornování ú asti na zájezdu
do prodejny ADVENTURY a zárove neprodlen odešle na adresu
Adventury písemné avízo se žádostí o poukázání p íslušné ástky
snížené o eventuální stornopoplatky zp t na jeho ú et nebo po
vzájemné dohod p ímo zákazníkovi.
9. Podrobné pokyny k zájezdu jsou ADVENTUROU automaticky
zasílány na adresu zákazníka, na vyžádání i na adresu zástupce.
10. Fakturace provize - zástupce si provizi vyfakturuje vždy nejd íve
v den odjezdu zájezdu na základ potvrzení objednávky
obdrženého od zastoupeného, splatnost je nejmén 14 dní.
11. V p ípad zrušení zájezdu pro nedostate ný po et p ihlášených
astník bude ADVENTURA vracet ástky, které již od zástupce
ijala, v plné výši p ímo zákazník m.

VÝŠE PROVIZE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE – up esn ní rozsahu smlouvy o obchodním zastoupení a výše provize
1. Up esn ní p edm tu smlouvy:
a. Níže uvedené podmínky platí pro zájezdy a akce po ádané
Adventurou s.r.o. nebo CK jmenovanými v lánku 2.9. smlouvy
o obchodním zastoupení.
b. Z prodeje jsou vyjmuty akreditované kurzy pro pr vodce
po ádané Školou sport a pobytu v p írod a dále zájezdy a
kurzy aktuáln uvedené na speciálních stránkách pro
prodejce Adventury - http://dealer.adventura.cz v záložce
Provizní smlouva.
2. Provize:
a. Provize u evropských autobusových zájezd iní pro všechny
prodejce 10 % bez DPH (max. 5000 K ) mimo zájezd
po ádaných MAD MAT SPORT s.r.o..
b. Provize u leteckých zájezd iní pro všechny prodejce 8 % bez
DPH (max. 5000 K ) mimo zájezd po ádaných MAD MAT
SPORT s.r.o..
c. Provize ze zájezd po ádaných MAD MAT SPORT s.r.o. iní 5 %
bez DPH (max. 5000 K ).
d. Provize se vypo te ze základní ceny zájezdu, nebo d tské
ceny, od které se nejprve ode tou slevy, na které mají

zákazníci nárok (pokud není stanovena fixní provize). Provize se
nevztahuje na objednané dopl kové služby, které nejsou
zahrnuty v základní cen zájezdu, nap . pojišt ní, ubytování, víza
a další.
e.
i dosažení 20 prodaných míst celkem na zájezdech má
zástupce nárok na provizní bonus ve výši 10 % z dosažených
provizí bez DPH.
f.
i dosažení 50 prodaných míst na zájezdech má zástupce nárok
na provizní bonus ve výši 20 % z dosažených provizí bez DPH.
g. Rozhodné období pro výpo et provizního bonusu je období
1. 1. – 31. 12. daného roku a vznik nároku si kontroluje a
fakturuje obchodní zástupce.
3.
i objednávce zájezdu nebo kurzu pro v tší skupinu zákazník je
možné dohodnout výši provize individuáln .
4. ADVENTURA si vyhrazuje právo stanovit fixní provize u
vybraných zájezd a pro ak ní nabídky se sníženou cenou.
Konkrétní výši provize v t chto p ípadech nalezne zástupce na
speciálních
stránkách
pro
prodejce
Adventury
–
http://dealer.adventura.cz v záložce Provizní smlouva.

V Praze dne _________

V __________ dne _________

_____________________________
za zastoupeného

____________________________
za obchodního zástupce
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