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Reprezentujqcy
096lnopolskie Stowa rzyszen ie Agent6w Turystycznych

Szanowni padstwo,

w nawiqzaniu do otrzymanego pisma w sprawie "Rozliczania prowizji z um6w agencyjnych zawartychz agentami turystycznymi" pragnq poinformowai: 
' -e-"-

ad'7'"7aw2anie oplat lotniskowych idoplat paliwowych (...)" - optaty lotniskowe idoplaty paliwowesq czqsciq kalkulacji ceny, ijako takie sq powszechnie stosowane na rynku. wysoko5i opfatstosowanych przez Neckermann Polska, nie odbiega od tych stosowanyc h przezinnych
touroperator6w' Sq one przez nas od lat u2ywane i majq umocowanie w umowach partnerskich.Umowy te w niemal nie zmienionej formie i treici funkiylnu;q u nas od poczqtku dziafalnosciNeckermann polska tzn. od 1996h997 r.

ad'2' "Dwukrotne wliczanie opfat lotniskowych (...) w czasie tzw. weekendu majoweg o 2o1,3r. (...),, -oplaty te nie byt przez nas duplikowane. Na okres weekendu majowego udostqpniliSmy dodatkowerejsy' nie bqdqce czqsciq lafcucha polqczeri, funkcjonujqcego na czas cafego sezonu. Tym samymnasza oferta wzrosfa o kilkaset miejsc (w stosunku do pierwotnie ogloszonej na poczqtku sezonu), wterminie bardzo poszukiwanYm przez Klient6w. M6wi4c inaczej, biura otrzymaty dodatkowqmo2liwo6i sprzeda2y i zwiqkszenia swojego przychodu.

ad'3' "w Swietle postanowied um6w (...)" - Podobnie jak w punkcie L tzn. optaty te sq czqsciqkalkulacji ceny imprezy i z racii swojego charakteru - iooowiqra6 wobec podmiot6w bqdqcychpodwykonawcami naszych usfug oraz regulacjiwewnqtrzkoncernowych, nie podlegaiq
oprowizjonowaniu itym samym pomniejszaiq podstawq do naliczenia prowizji.

ator, od zawsze nastawieni bylismy na szerokq
trtA na zasadach partnerstwa iwzajemnego
rd ponad L5 lat, stale powiqkszamy sie6 biur
r sq kolejne otwarcia, zachqcamy istniejAcych
:ujemy nastqpnych Franczyzobiorc6w i Agent6w.

w przypadku zmiany przepis6w i uwarunkowari rynkowych, nasze umowy partnerskie zawszestaralismy siq dopasowywad tak, by dana zmiana nie miala negatywnego wptywu na naszychagent6w i franczyzobiorc6w np. zmiana zasad opodatkowania w 2oo4 roku,skutkowafa
zwiqkszeniem prowizji agencyjnej.
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