OZNÁMENIE O VÝŠKE ZĽAVY PRE OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV
LETO 2019
UPOZORNENIE:
Cena zájazdov je v danom momente rovnaká v celej predajnej sieti CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a nie je prípustné
jej znižovanie na úkor provízie obchodného zástupcu pre koncového klienta. Porušenie tejto skutočnosti bude
kontrolované a v prípade jej dokázania môže dôjsť k vypovedaniu Zmluvy o obchodnej spolupráci.

I. VÝŠKA ZĽAVY - NOVÝ OBCHODNÝ ZÁSTUPCA A ZÁSTUPCA S OBRATOM DO 10.000 €
Obchodnému zástupcovi prináleží za sprostredkovanie predaja produktu Zastúpeného, za ceny uvedené v katalógu Leto
2019 zľava z ceny produktu v nasledovnej výške, a to podľa výšky zľavy ktorú poskytuje výhradne zastúpený CK
SENECA TOURS, spol. s r.o. cestujúcemu:
1/ POBYTOVÉ PRODUKTY
pri poskytnutej zľave od CK SENECA TOURS, spol. s r.o. cestujúcemu z plnej tabuľkovej ceny:
Zľava pre cestujúceho
- 14% a menej
- 15 – 19%
- 20 – 24%
- 25% a viac

Výška zľavy pre obchodného zástupcu
10% z CELKOVEJ PREDAJNEJ CENY*
9% z CELKOVEJ PREDAJNEJ CENY*
8% z CELKOVEJ PREDAJNEJ CENY*
7% z CELKOVEJ PREDAJNEJ CENY*.

* Zľava obchodného zástupcu sa vypočítava z CELKOVEJ PREDAJNEJ CENY produktu pre
cestujúcehonta, VRÁTANE VŠETKÝCH PRÍPLATKOV (komplexné poistenie, pobytová taxa, letiskové
a servisné poplatky, bezpečnostná taxa a transfer, výhľad na more atď., okrem poplatku za zmenu)
* Pri predaji zájazdov Last Minute, akciového produktu alebo First Minute môže byť výška zľavy stanovená inak.
2/ POZNÁVACIE, PÚTNICKÉ PRODUKTY A AKTÍVNA DOVOLENKA (katalóg LETO 2019 str. 300 – 336)
VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU …….… 8 % z celkovej predajnej ceny produktu**
** Pri poznávacích a pútnických produktoch a Aktívnej dovolenke sa zľava pre obchodného zástupcu neposkytuje z:
príplatkov za vstupy a balíčka vstupov, obslužného, City tax, štartovného na športových podujatiach, z poplatkov za
cvičenie, za vybavenie víz, vstupné a výstupné hraničné poplatky, poplatok za večernú plavbu po Seine, príplatku za 2lôžkové kupé 1. triedy, akékoľvek vstupy, víza a palivové príplatky.
ŠPECIÁLNE AKCIE
Obchodný zástupca po súhlase zastúpeného môže klientovi poskytnúť mimoriadnu zľavu nad rámec akcií a zliav
publikovaných v katalógu SENECA TOURS, spol. s. LETO 2019 (akciové kupóny, karty, bonusy a iné špeciálne zľavy),
avšak celková priznaná zľava sa v tomto prípade zníži o ½ hodnoty tejto mimoriadnej zľavy. Tieto mimoriadne zľavy a
ich hodnotu určuje výhradne Zastúpený (CK SENECA TOURS, spol. s r.o.) a informuje o nich Obchodného zástupcu.
PROVÍZIA
Provízia Obchodného zástupcu je definovaná ako rozdiel medzi predajnou cenou produktu pre cestujúceho a cenou
fakturovanou Obchodnému zástupcovi. Definitívna výška zľavy bude pre obchodného zástupcu zrejmá až po vystavení
a obdržaní faktúry zo strany zastúpeného a nárok na zľavu bude uznaný, keď klient zaplatí celkovú cenu za produkt,
obchodný zástupca zaplatí celkovú cenu podľa faktúry a produkt sa uskutoční. Pri odstúpení od zmluvy zo strany
cestujúceho podľa článku VI. Všeobecných zmluvných podmienok katalóg LETO 2019, prislúcha obchodnému
zástupcovi zľava na odstupné vo výške priznanej zľavy Obchodnému zástupcovi v rezervačnom čísle.

II. ZVÝHODNENÁ VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV - OBRAT 10.001 € - 60.000 €
ZVÝHODNENÝ OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
Po dosiahnutí obratu Obchodného zástupcu v CK SENECA TOURS, spol. s r.o. zníženého o zľavu podľa tohto oznámenia
nad sumu 10.000 €, bude Obchodný zástupca na vlastné požiadanie zaradený do kategórie Obchodných zástupcov s
nasledovnými ZVÝHODNENÝMI PODMIENKAMI:
(Toto obratové kritérium je možné znížiť o čiastku rovnajúcu sa obratu, ktorý obchodný zástupca zrealizoval v danom
období so spoločnosťami TIP travel a.s., TATRATOUR Slovakia s r.o., Koala Tours, a.s. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.
1/ POBYTOVÉ PRODUKTY - bez ohľadu na zľavu poskytnutú cestujúcemu
VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU …………... 9 % z celkovej predajnej ceny produktu*
2/ POZNÁVACIE, PÚTNICKÉ PRODUKTY A AKTÍVNA DOVOLENKA (katalóg LETO 2019 str. 300 – 336)
VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU ………...… 8 % z celkovej predajnej ceny produktu**

Všetky ostatné náležitosti pre Obchodných zástupcov (ako Špeciálne akcie, definícia zľavy, výnimky * a **, definícia
provízie a výška zľavy pri odstupnom - zostávajú nezmenené ako v bode I.
ZVÝHODNENÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM na LETO 2019 je aj obchodný zástupca, ktorý túto hranicu obratu
10.000 € dosiahol za predaj produktov v predchádzajúcom roku z katalógu LETO 2018, pričom toto obratové kritérium
je možné znížiť o čiastku rovnajúcu sa obratu, ktorý obchodný zástupca zrealizoval v danom období so spoločnosťami
TIP travel a.s., TATRATOUR Slovakia s r.o., Koala Tours, a.s. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o z katalógov LETO 2018.
Obratom sa rozumie obrat Obchodného zástupcu v CK SENECA TOURS, spol. s r.o. zníženého o zľavu podľa oznámenia
o výške zľavy na dane obdobie.

III. ZVÝHODNENÁ VÝŠKA ZĽAVY - OBRAT NAD 60.000 €
VYBRANÝ OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
A PRIAMY OBCHODNÝ ZÁSTUPCA NA OBÁLKE KATALÓGU
Po dosiahnutí obratu obchodného zástupcu v CK SENEĆA TOURS, spol. s r.o. zníženého o zľavu podľa tohto oznámenia
nad sumu 60.000 €-, bude obchodný zástupca na vlastné požiadanie zaradený do kategórie vybraných obchodných
zástupcov s nasledovnými ZVÝHODNENÝMI PODMIENKAMI:
(Toto obratové kritérium je možné znížiť o čiastku rovnajúcu sa obratu, ktorý Obchodný zástupca zrealizoval v danom
období so spoločnosťami TIP travel a.s., TATRATOUR Slovakia s r.o., Koala Tours, a.s. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.)
1/ POBYTOVÉ PRODUKTY - bez ohľadu na zľavu poskytnutú cestujúcemu
VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU …………….. 10 % z celkovej predajnej ceny produktu*
2/ POZNÁVACIE, PÚTNICKÉ PRODUKTY A AKTÍVNA DOVOLENKA (katalóg LETO 2019 str. 300 – 336)
VÝŠKA ZĽAVY PRE OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU ……………... 8 % z celkovej predajnej ceny zájazdu**
Všetky ostatné náležitosti pre Obchodných zástupcov (ako Špeciálne akcie, definícia zľavy, výnimky * a **, definícia
provízie a výška zľavy pri odstupnom - zostávajú nezmenené ako v bode I.
VYBRANÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM na sezónu LETO 2019 je aj obchodný zástupca, ktorý túto hranicu obratu
nad 60.000 € dosiahol za predaj produktov v predchádzajúcom roku z katalógu LETO 2018, pričom toto obratové
kritérium je možné znížiť o čiastku rovnajúcu sa obratu, ktorý obchodný zástupca zrealizoval v danom období so
spoločnosťami TIP travel a.s., TATRATOUR Slovakia s r.o., Koala Tours, a.s. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o z katalógov
LETO 2018. Obratom sa rozumie obrat obchodného zástupcu zníženého o zľavu podľa oznámenia o výške zľavy.
VYBRANÝM OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM na sezónu LETO 2019 je aj obchodný zástupca, ktorého CK SENECA
TOURS, spol. s r.o. umiestnila na zadný obal katalógu LETO 2019 ako priame obchodné zastúpenie.

IV. MOTIVAČNÁ ODMENA
Je určená pre obchodných partnerov, ktorí sa stali vybranými obchodnými zástupcami za predaj produktov z katalógu
LETO 2018 a pre obchodný zástupcov uvedených na zadnej obálke katalógu LETO 2019 ako priame obchodné
zastúpenie. Ak Vybraný obchodný zástupca po dobu platnosti tohto Oznámenia (od 01.12.2018 do odchodu
posledného zájazdu z roka 2019) dosiahne obrat* vyšší ako v predchádzajúcom roku z katalógu LETO 2018, má nárok
si faktúrovať MIMORIADNU MOTIVAČNÚ ODMENU 1% zo sumy, o ktorú bol jeho obrat vyšší. Túto odmenu si
Vybraný obchodný zástupca faktúruje s DPH najneskôr k 30.11.2019. Obratom sa rozumie obrat za predaj produktu
zníženého o zľavu podľa tohto oznámenia.
Vyhlasujeme, že finančné prostriedky za úhradu produktu zastúpeného, ktoré prevzal Obchodný zástupca od
cestujúceho a nachádzajú sa u Obchodného zástupcu (v hotovosti alebo bezhotovostne), sa až do úhrady tohto
produktu na účet zastúpeného, považujú za vlastníctvo zastúpeného.
Toto vyhlásenie nadobúda platnosť 01.12.2018 a platí ako OZNÁMENIE ku katalógu
LETO 2019 CK SENECA TOURS, spol. s r.o.
SENECA TOURS, spol. s r.o.
Blumentálska 11, 811 07 Bratislava
tel: 02/5262 2101, 02/5262 2102
mob: 0905/437 051, 0905/437 052
e-mail: touroperator@seneca.sk
web: www.seneca.sk
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