
 

DODATEK  KE  SMLOUVĚ O OBCHODNÍM  ZASTOUPENÍ                                                                                         
Pro sezónu 2023 jsou stanoveny tyto výše provizí: 

 

1)   ZIMA nebo LÉTO NA HORÁCH, LÁZNĚ A TERMÁLY, POBYTY U MOŘE (SR, Rakousko, Německo, Maďarsko, Itálie, 
Španělsko, Francie, Chorvatsko) 

 Provize 10 % ze základní ceny pobytu. Provize 5 % z ceny dopravy (autokarové či letecké). 
       Pobyty v ČR provize 7%. 
 
2)    Katalog SVĚT NA DOSAH A VZDÁLENÉ SVĚTY  

Provize 11% ze zájezdů do 15 000 Kč 
1 600 Kč – za zájezd do 20 000 Kč 
2 000 Kč – za zájezd do 30 000 Kč 
2 500 Kč – za zájezd do 40 000 Kč 
3 000 Kč – za zájezd do 50 000 Kč 
4 000 Kč – za zájezd do 80 000 Kč 
5 000 Kč – za zájezd nad 80 000 Kč 

 

3)    Letecké/vlakové zájezdy EASY FLY (tzv. Eurovíkendy a Světové metropole) 
Evropské destinace - provize 8% ze základní ceny zájezdu.  
Mimoevropské destinace - provize 6% ze základní ceny zájezdu.  
  

 
4)  EXOTIKA (Spojené Arabské Emiráty, Mexiko, Bali, Florida, Brazílie, Maledivy) 
 Provize 8 % ze základní ceny zájezdu. 
 

5)  ZÁJEZDY ZA SPORTEM 
 Výše provize – předem vypsané či katalogové zájezdy: 
  5 % – za zájezd se základní cenou do 15 000 Kč 
  1 000 Kč – za zájezd se základní cenou do 25 000 Kč 
  1 500 Kč – za zájezd se základní cenou do 50 000 Kč 
  2 000 Kč – za zájezd se základní cenou nad 50 000 Kč 
 Výše provize – adhoc služby či vstupenky: 
  0–2 % – za vstupenky 
   

6)    Fly and Drive zájezdy 
Provize 6% ze základní ceny zájezdu.  

 

7)   Provize není poskytována z doplňkových a fakultativních služeb, příplatků, pobytových tax, letištních tax a ze zlevněné 
ceny dopravy. 

 

8)    Speciální nabídky (školní a skupinové akce, speciální nabídky) – provize 5 %. 
 

9)   Last minute je-li cena pobytových nebo poznávacích zájezdů snížena minimálně o 10 % oproti původní katalogové ceně - je 
provize snížena na 8 % (z původních 10-11%, resp. o ekvivalent v případě fixní provize). 

 

10) Slevy pro klienty (časové, věrnostní apod.) 
        V případě, že klient uplatňuje při zakoupení zájezdu u provizního prodejce slevu, jsou náklady na tuto slevu rozděleny 

následovně - prodejce 20 %, touroperátor 80 %. 
 

11) Storno ze strany klienta v případě, že klient stornuje objednávku, náleží proviznímu prodejci 10% provize ze 
stornopoplatku. 

 
12) Provizní bonus na rok 2023 
  Při obratu prodeje nad 250.000 Kč ………….bonus ve výši 5 % z vyplacených provizí 
  Při obratu prodeje nad 500.000 Kč ………….bonus ve výši 10 % z vyplacených provizí 
  Při obratu prodeje nad 1.000.000 Kč ……….bonus ve výši 15 % z vyplacených provizí 

Při obratu prodeje nad 2.500.000 Kč ……….bonus ve výši 20 % z vyplacených provizí 
        Provizní bonus se nevztahuje na prodejce zařazené do kategorie PPP. 
               

13) Při vyúčtování provize je třeba vždy: číslo akce, jméno klienta, termín zájezdu, název zájezdu či pobytu (ubytování). 
        Fakturu na provizi je nutné zaslat nejpozději do 21 dní po skončení zájezdu (poštou, nebo na email slansro@slantour.cz). 
 

14) Provize za cestovní služby poskytované v tuzemsku nebo v zemích EU je včetně 21 % DPH. 
 Pokud se jedná o služby cestovního ruchu uskutečněné ve třetích zemích nebo o přepravu osob osvobozenou od daně podle  
 § 70 – provize osvobozena. 
 
Ve Slaném, dne 4.1.2023 

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 

tel.: 312522704, mob.: 604255018, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz 


