ANEKS DO UMOWY AGENCYJNEJ
z dnia 12.12.2014 r. zawarty w Raciborzu do umowy zawartej w dniu..............................pomiędzy:
Firmą Usługowo-Handlową Bogusław Mokrzycki z siedzibą w Raciborzu, ul. Pracy 17/5
NIP 639-113-28-54, Regon 276220584, reprezentowaną przez Bogusława Mokrzyckiego-Właściciel,
zwanym dalej jako ZLECENIODAWCA
a:............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................zwanym dalej AGENTEM
Strony postanawiają zmienić treść łączącej ich Umowy Agencyjnej dodając nowe zasady rozliczania biletów
z:
§ 4.
1. Rozliczenie sprzedaży biletów odbywać się będzie raz w miesiącu na podstawie „Zestawienia sprzedaży
i zwrotów biletów” sporządzanych przez AGENTA i przekazywanych ZLECENIODAWCY do 5-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, anulowania bądź zwrotu.
2. Rozliczenie obejmuje bilety sprzedane, anulowane, zwrócone w danym miesiącu.
3. AGENT zobowiązuje się do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy do:
a) odesłania na adres ZLECENIODAWCY potwierdzonego 1-go egzemplarza zestawienia wraz z wła ściwymi
odcinkami biletów, fakturę VAT na uzyskaną prowizję
b) uregulowania należności za sprzedane bilety zgodnie z zestawieniem, potrącając kwotę należnej mu prowizji
AGENT dokonuje przelewem na konto ZLECENIODAWCY prowadzone w:
BRE Bank S.A. 30 1140 2004 0000 3702 7477 4290
(za datę zapłaty należności uznaje się datę wpłynięcia jej na konto ZLECENIODAWCY);
4. W razie zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 3 pkt b ZLECENIODAWCY należą się odsetki
ustawowe.
na:
§ 4.
1. Rozliczenie sprzedaży biletów odbywać się będzie dwa razy w miesiącu w cyklach 15-dniowych za okres od 1-15
dnia danego miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca, na podstawie „Zestawienia sprzedaży
i zwrotów biletów” sporządzanych przez AGENTA i przekazywanych ZLECENIODAWCY do 5 dni po pierwszym
oraz drugim cyklu rozliczeniowym, w którym dokonano sprzedaży, anulowania bądź zwrotu.
2. Rozliczenie obejmuje bilety sprzedane, anulowane, zwrócone w danym cyklu rozliczeniowym.
3. AGENT zobowiązuje się do terminowego rozliczenia ze ZLECENIODAWCĄ oraz do:
a) odesłania na adres ZLECENIODAWCY potwierdzonego 1-go egzemplarza zestawienia wraz z wła ściwymi
odcinkami biletów, fakturę VAT na uzyskaną prowizję
b) uregulowania należności za sprzedane bilety zgodnie z zestawieniem, potrącając kwotę należnej mu prowizji
AGENT dokonuje przelewem na konto ZLECENIODAWCY prowadzone w:
BRE Bank S.A. 30 1140 2004 0000 3702 7477 4290
(za datę zapłaty należności uznaje się datę wpłynięcia jej na konto ZLECENIODAWCY);
4. W razie zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w ust. 3 pkt b ZLECENIODAWCY należą się odsetki
ustawowe. Ponadto po upływe 5-ciu dni od nieuregulowania wpłaty przez AGENTA, sprzedaż biletów w systemie
zostanie zablokowana.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…..…..............................................
podpis ZLECENIODAWCY

….......................................
podpis AGENTA

