Distributionsaftale
Mellem
Virksomhed:___________________________________ CVR. Nr.:___________________________
Og

Nordic Travel ApS - Box 163, SE - 27124 Ystad.

CVR. Nr.: 28861095

Vedrørende booking af aktiviteter, event, entrebilletter og andre arrangementer.
1) Aftalen er gyldig fr.o.m. at leverandøren har accepteret den og sendt den underskrevet retur til
Nordic Travel.
2) Denne aftale er gældende fra underskrivelsen indtil videre med tre (3) måneders opsigelse.
3) Priserne er fastsat af leverandøren, og kan ikke hæves på tidligere bestillinger, men kan i øvrigt
ændres valgfrit i kontraktperiodens løbetid.
4) Nordic Travel modtager 12% i provision inklusiv moms på leverandørens bruttopriser ved
booking af leverandørerens produkter.
5) Leverandøren er ansvarlig for at give Nordic Travel de korrekte oplysninger, såsom beskrivelse
af leverandøren, indholdet og beskrivelse af de tilbudte produkter, billeder osv.
6) Alle bookning sker via Citybreak.
7) Det er op til leverandøren at styre tilgængeligheden af produkter i Citybreak (eller i tilkoblede
systemer til Citybreak). Det er kun, når der er tilgængelighed at booking er mulig.
8) Nordic Travel betaler automatisk prisen for en booking minus provision til leverandøren, på
onsdag, en uge efter kundens anvendelse. Dette sker med forudsætning af at leverandøren har
oplyst bankkontonummer.
9) Eventuelle yderligere tilkøb foretaget af kunden, betales direkte til leverandøren af kunden.
10) Afbestilling skal ske senest kl. 18.00 dagen før ankomst, medmindre andet er aftalt. Udebliver
gæsten uden aflysning eller annullere senere end kl. 18:00 betales der for den bestilte vare.
11) Hvis leverandøren ikke kan levere som aftalt, har kunden ret til, uden ekstra omkostninger at
få et tilsvarende produkt eller bedre. Vurderingen foretages af leverandøren.
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CVR nr.:
Bank / Bank konto:
E-mail til modtagelse af bookinger:
Adresse:
Telefonnummer:
Kontaktperson:

Sted/Dato:
For firma:
Underskrift:

(Navn i blokbogstaver)

Sted/Dato:
For Nordic Travel ApS
Underskrift:

(Navn i blokbogstaver)
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