BIURO PODRÓŻY WOJCIECH WIĘCEK Sp. Zo.o, Sp.K.
40-095 Katowice, ul. Stawowa 5/7, NIP: 634-25-58-122
UMOWA
z dnia............20….. r.
pomiędzy :
INDEX – Biuro Podróży Wojciech Więcek Sp. zo.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Stawowej 5/7, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000330271, NIP: 634-255-81-22, reprezentowaną przez
Wojciecha Więcek – Komplementariusza, zwaną dalej INDEX.
a
…......................................................................................./ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
…........................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w...........................................................przy ul...................................................................................................................
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS............................./ wpisanym do CEIDG przez …..........................................................
NIP: …..........................................................................., reprezentowanym przez ….......................................................................
zwanym dalej AGENTEM .
Zważywszy, że:
a) Strony zawarły umowę agencyjną z dnia …........................................................, na mocy której Agent sprzedaje oferte
turystyczną INDEX,
b) Par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 w sprawie kas rejestrujących (Dz. U z dnia 15.03.2013, poz.
363) nakazuje podmiotom prowadzącym sprzedaż ewidencjonowaną na rzecz innej osoby do zawarcia umowy o prowadzenia
ewidencji.
Strony postanawiają co następuje:
Par. 1
1. Strony uzgadniają, że Agent będzie prowadził sprzedaż oferty INDEX przy uzyciu własnej kasy rejestrującej, a ewidencja
sprzedaży oferty INDEX będzie prowadzona w imieniu INDEX zgodnie z danymi zawartymi w systemie rezerwacyjnym / Merlin
/ Sykon.
2. Agent będzie przechowywał kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2012 po. 749 z późn.zm) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.U z 2013 poz. 303). Kopie tych dokumentów będą udostępniane na każde żądanie Biura Podróży
INDEX.
Par. 2
Wszelkie koszty, związane z nabyciem, utrzymanie, serwisem, przeglądaniem oraz autoryzacją kas rejestrujących Agenta
pokrywa Agent.
Par . 3
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, jak również odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z Umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Biura Podróży INDEX.
3. Umowę Sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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