ANEKS PROWIZYJNY NR 1 Z DN. 17.09.21
NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MATIMPEX TRAVEL
W RAMACH PROJEKTU BEZGRANIC TRAVEL

61 853 10 74
bezgranic@matimpex.pl
www.bezgranictravel.pl

WYJAZDY SLOW & ADVENTURE
Toskania jak ze snu
Rowerowa Apulia
Trekking na Sardynii

250 zł/os brutto
250 zł/os brutto
350 zł/os brutto

Ze względu na specyfikę wypraw, nie wszystkie wyjazdy organizowane w ramach projektu BezGranic Travel możemy umieścić
w systemie. Jeśli na stronie znajdziecie program, który chcielibyście sprzedać swoim Klientom, dajcie nam znać, a ustalimy
warunki współpracy.
Oferta będzie stopniowo rozszerzana, a nowe oferty pojawią się na stronie. Również aneks prowizyjny będzie na bieżąco
aktualizowany i dostępny na stronie.

PAKIETY INDYWIDUALNE
Rzym – pakiet kulinarny
Apulia – pakiet rowerowy
Sri Lanka – pakiet surfingowy
Sri Lanka – pakiet surfing & joga

200 zł/os brutto
200 zł/os brutto
300 zł/os brutto
300 zł/os brutto

Pakiety tematyczne to oferta skierowana do Klientów indywidualnych, możliwa do potwierdzenia już przy 2 osobach. Ofertę
możemy dostosować do wybranego przez Klienta terminu, niezależnie od dnia czy portu wylotu. Jeśli w systemie nie
znajdziecie interesującego Was terminu, dajcie nam znać.
Jest to oferta na zapytanie – dostępność wszystkich świadczeń musi zostać potwierdzona przez organizatora.









Prowizja jest naliczana od ceny podstawowej za Uczestnika dostępnej w systemie.
Prowizja na wycieczki do krajów na terenie Unii Europejskiej zawiera 23% 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.

INNE USŁUGI Z PROWIZJĄ
Dodatkowe ubezpieczenia

USŁUGI BEZ PROWIZJI
Składka na TFG/TFP
Atrakcje wymienione w programie jako dodatkowe (wycieczki fakultatywne, świadczenia opcjonalne, itp.)
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