ДОДАТОК № 5
ДО АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ №
ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРІМ ТРЕВЕЛ" в особі директора Михайличенко Ольги
Сергіївни,
що
діє
на
підставі
Статуту,
надалі
ТУРОПЕРАТОР,
з
одного
боку,
і
_____________________________________________в особі ____________________________________________, що діє на
підставі ______________________________________________ надалі ТУРАГЕНТ, з іншого боку, далі разом –
«Сторони» і кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду щодо розміру комісійної винагороди до
Агентського договору № _________ від «____»___________________року (далі – АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР), про
наступне:
1.1. За виконання зобов′язань за АГЕНТСЬКИМ ДОГОВОРОМ ТУРАГЕНТ одержує комісійну
винагороду в розмірі 10 (десять) грн., без ПДВ. за одне замовлення.
Оподаткування винагороди Турагента здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.
До сум комісійної винагороди Турагента включається передбачені чинним законодавством податки і збори, що
нараховуються на вартість послуги.
1.1.1. У випадку, якщо реалізаційна вартість турпродукту дорівнює вартості турпродукту, вказаній у
рахунку-підтвердженні та у ДОГОВОРІ З ТУРИСТОМ, ТУРАГЕНТ не одержує винагороди.
1.1.2. В разі реалізації турпродукту за ціною, нижче вартості, зазначеної в рахунку-підтвердженні
ТУРОПЕРАТОРА, у зв'язку з наданням ТУРАГЕНТОМ знижок, бонусів, - ці витрати здійснюються за рахунок
ТУРАГЕНТА.
1.1.3. У разі реалізації ТУРАГЕНТОМ туристичного продукту на більш вигідних умовах, ніж визначені
ТУРОПЕРАТОРОМ в цьому ДОГОВОРІ, виставлених рахунках та інших документах, додатково отримана від
ТУРИСТІВ вигода є комісійною винагородою ТУРАГЕНТА. При цьому найбільш вигідними умовами для
ТУРОПЕРАТОРА є умови, які визначені в цьому договорі та виставлених Турагенту рахунках Туроператора.
1.1.4. Туроператор не надає ТУРАГЕНТУ винагороду з вартості послуг, що не входять в стандартний
турпродукт (таких, як оформлення документів на візу, консульський збір, різдвяна та новорічна вечері,
індивідуальні трансфери, додаткові екскурсії і т.п.) або у разі замовлення окремих послуг (бронювання
авіаквитків, ж/д білетів, автобусних білетів тощо).
1.2. Розмір комісійної винагороди ТУРАГЕНТА
за реалізацію окремих спеціальних турів чи
туристичних послуг може відрізнятися від розміру, зазначеного в п. 1.1. цього ДОГОВОРУ. В такому випадку
розмір винагороди може зазначатися ТУРОПЕРАТОРОМ у будь-яких письмових документах, включаючи
виставлені рахунки на оплату, листи, опубліковані на сайті ТУРОПЕРАТОРА спеціальні умови тощо.
Комісійна винагорода ТУРАГЕНТА вираховується та отримується ним самостійно із суми коштів,
фактично сплачених третьою особою у вигляді плати за надання ТУРОПЕРАТОРОМ або його контрагентами
ТУРИСТИЧНОЇ ПОСЛУГИ. У випадку оплати ТУРИСТОМ вартості туристичного продукту безпосередньо
ТУРОПЕРАТОРУ, останній сплачує комісійну винагороду ТУРАГЕНТУ самостійно.
1.3. Розмір комісійної винагороди ТУРОПЕРАТОР може змінювати з попереднім повідомленням про це
ТУРАГЕНТА, у тому числі електронними та факсимільними засобами зв’язку, або опублікування на сайті
Туроператора www.dreamtravel.com.ua. У випадку незгоди ТУРАГЕНТА з новим розміром агентської
винагороди, ДОГОВІР вважається розірваним.
1.4.ТУРАГЕНТ має право від свого імені надавати туристу окремі власні послуги за додаткову плату.
1.5. Будь-які витрати ТУРАГЕНТА, що прямо чи опосередковано пов′язані з виконанням ним умов цього
ДОГОВОРУ, ТУРОПЕРАТОРОМ не відшкодовуються.
1.6. Кошти, отримані ТУРАГЕНТОМ від туристів не є власністю ТУРАГЕНТА, а є транзитними коштами
та підлягають перерахуванню ТУРОПЕРАТОРУ, за винятком суми комісійної винагороди ТУРАГЕНТА та
коштів, отриманих ним за надання власних послуг.
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