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Príloha č. 2 k Zmluve o obchodnom zastúpení 
PROVÍZIE Z PREDAJA 

(s platnosťou do 31.12.2022) 

1. Predmetom tejto prílohy č. 2 k zmluve o obchodnom zastúpení je stanovenie podmienok
poskytovania, výšky a spôsobu úhrady provízie z predaja produktov lodných spoločností
s ktorými má cestovná kancelária ONEWORLD Travel s.r.o. (ďalej len „zastúpený“) uzatvorenú
zmluvu o spolupráci, pre cestovnú kanceláriu/cestovnú agentúru (ďalej len „obchodný
zástupca“)

2. Provízia obchodného zástupcu z predaja zájazdov lodných spoločností, ktoré sprostredkuje a
zabezpečuje zastúpený sa týmto dohodla v nasledovnej výške:

MSC  10 %  
Costa             10 % 
Holland America 9 % 
Azamara 8 % 
Royal Caribbean Cruise Line 8 % 

8 % 
7 % 
7 % 
7 % 
7 % 
7 % 
6 % 
6 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 
5 % 

Celebrity 
Celestyal  
Cunard  
Norwegian Cruise Line 
Seabourn  
Windstar  
Princess  
P & O 
Carnival  
Silversea  
Regent Seven Seas Cruise 
TUI 
AIDA 
A-ROSA riečne Plavby
Disney

5% 
 4%

3. a) Provízia sa obchodnému zástupcovi poskytuje za predané, realizované a plne zaplatené
zájazdy/plavby alebo služby cestovného ruchu z aktuálnej ponuky zastúpeného, a to z
predajnej ceny zájazdu/plavby a služieb cestovného ruchu, po odrátaní prístavných poplatkov,
daní, čiastky NCF - non commissionable cruise fare, a pod., ktoré sú alebo môžu tvoriť časť ceny
plavby.
b) V prípade, ak na letenky, nápojové balíčky a iné extra balíčky (služby) lodná spoločnosť
uznáva poskytovanie provízie pre zastúpeného, príslušný podiel z tejto provízie zastúpený
oznámi obchodnému zástupcovi pri konkrétnej rezervácii zájazdu/plavby alebo služby
cestovného ruchu;
c) Pre zájazd/plavby so sprievodcom platia špeciálne stanovené provízie, ktoré zastúpený
vopred oznámi obchodnému zástupcovi.

d) Ak sú zájazd/plavba alebo služby cestovného ruchu cestujúcim (klientom) z akéhokoľvek
dôvodu stornované alebo sú zrušené zo strany zastúpeného z dôvodu vyššej moci alebo
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z dôvodov stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach zastúpeného, provízia 
obchodnému zástupcovi neprináleží; 
e) Pre individuálne obchodné prípady, resp. osobitné (napr. akciové) ponuky zastúpeného, 
platí, že medzi zastúpeným a obchodným zástupcom je výška provízie z predaja 
zájazdu/plavby alebo služby cestovného ruchu dohodnutá individuálne, a táto bude vopred 
oznámená obchodnému zástupcovi. 

 
4. Provízia bude obchodnému zástupcovi vyplatená na základe faktúry, ktorú obchodný zástupca 

zašle zastúpenému na adresu ONEWORLD Travel s.r.o., s dátumom splatnosti po 100% 
pripísaní úhrady za plavbu/zájazd na účet ONEWORLD Travel s.r.o . 

 
5. V prípade, ak obchodný zástupca je platcom DPH, províziu si uplatní podľa § 65 zákona 

222/2004 Z. z. 
 

 
 
 

V Bratislave       V .......................................... 
 
 
Dňa: .....................................      Dňa: ..................................... 

 
 

 
 
 
 
___________________      ___________________ 
ONEWORLD Travel s.r.o.     Obchodný zástupca 
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