ANEKS PROWIZYJNY NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MATIMPEX TRAVEL
Na imprezy z wylotami w 2021 i 2022 roku

OFERTA CITY BREAK
City breaki do państw Unii Europejskiej
City breaki do państw spoza Unii Europejskiej

11% brutto
9,5% + 0 % VAT

OFERTA WEEKEND W POLSCE
Weekendy w Polsce

45 zł/os brutto

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE
Samolotem
Dojazd własny

150 zł/os brutto
11% brutto

USŁUGI DODATKOWE
Ubezpieczenia PLUS i MAX na terenie państw Unii Europejskiej
Ubezpieczenia PLUS i MAX na terenie państw poza Unią Europejską
Ubezpieczenia KR i KRCHP na terenie państw Unii Europejskiej
Ubezpieczenia KR i KRCHP na terenie państw poza Unią Europejską

11% brutto
9,5% + 0 % VAT
11% brutto
9,5% + 0 % VAT

OFERTA GRUPOWA
Oferty grupowe objęte są prowizją zgodnie z informacją wskazaną na ofercie










Prowizja jest naliczana od ceny podstawowej za Uczestnika dostępnej w systemie.
Prowizja na wycieczki do krajów na terenie Unii Europejskiej zawiera 23% VAT.
Prowizja na wycieczki do krajów poza Unią Europejską zawiera 0% VAT.
Prowizja nie jest naliczana w przypadku rezygnacji Klientów oraz w przypadku anulacji imprezy przez Organizatora.
Prowizja pokrywa wszelkie koszty związane ze sprzedażą imprezy przez Agenta i jest wynagrodzeniem brutto za
prowadzenie sprzedaży imprez Organizatora przez Agenta.
Przypominamy, że dopłata do całości może być wpłacana pomniejszona o kwotę prowizji. W przypadku, gdy dopłata
będzie wpłacona w całości, to prowizja zostanie wypłacona po otrzymaniu faktury na prowizję, po zakończeniu
imprezy, pod warunkiem, że pozostałe rezerwacje są rozliczone zgodnie z terminami.
Jeżeli faktura na prowizję nie została przesłana, to w systemie na rezerwacji będzie widniała niedopłata.
Faktury wystawione w formacie PDF można przesyłać mailem na adres faktury@matimpex.pl. W przypadku, gdy
faktury wystawione są ręcznie (lub są z pieczątką/podpisem), prosimy o przesyłanie oryginałów na adres naszego
biura.

USŁUGI BEZ PROWIZJI
Bagaż rejestrowany
Miejsca w samolocie
Składka na TFG/TFP
Infant
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