
 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY 

W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MODUŁOWYCH SYSTEMÓW REZERWACJI ON-LINE 

 
 
zawarta w dniu …………………… roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 
„FLIGHTBOX” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000223470, VI Wydział Gospodarczy KRS Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, NIP: 101-00-00-611, REGON: 933043866, reprezentowaną przez Magdalenę Kłaczek– 
prokurenta samoistnego zwaną dalej „Flightbox”, 
 
a 
 
…………………………………………………………………… siedzibą w …………………………………………………………………………………………… wpisaną  
 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod …………………… NIP: ……………………………, REGON: …………………….  
 
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………. zwanym dalej „Partnerem” 
 

o następującej treści: 
 
1. W ramach niniejszej Umowy Flightbox udostępnia Partnerowi 1 (słownie: jeden) interfejs webowy składający się z modułu 

lotniczego - linie niskokosztowe, web fare i rejsowe oraz panelu administracyjnego, służących do wyszukiwania, porównywania  
i dokonywania rezerwacji na stronie internetowej WWW należącej do Partnera. Odpowiedzialność za konfigurację i bieżącą 
administrację udostępnionymi modułami leży po stronie Partnera. 

 
2. Interfejs, o którym mowa w punkcie 1 zostanie umieszczony przez Partnera na stronie www. ……………………………………………………. 

 
3. W odniesieniu do niniejszej Umowy zastosowanie znajdą następujące opłaty na rzecz Flightbox: 

a. jednorazowa promocyjna opłata instalacyjno-licencyjna -  399 PLN netto za powyższy moduł, 
b. miesięczna opłata abonamentowa w wysokości – 199 PLN netto za moduł (tanie linie lotnicze oraz linie regularne), 
c. miesięczna opłata abonamentowa  za każdy dodatkowy język obcy interfejsu w wysokości 40 PLN netto, 
d. opłata za dokonanie rezerwacji poprzez system (PAX) -  10 PLN netto, 
e. opłata za przekroczenie bezpłatnego limitu transakcji tj. operacji przetwarzania danych polegającej na skierowaniu zapytania 

do poszczególnych GDS lub systemów niskokosztowych linii lotniczych w stosunku do faktycznie zrealizowanych 
(wybiletowanych) rezerwacji- 0,15 PLN netto / transakcję po przekroczeniu limitu 500 bezpłatnych transakcji, 

f. opłata z tytułu wykonanego wsparcia technicznego – 150 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę. 
 
4. Dane adresowe (korespondencja, składanie oświadczeń): 

 
a. Partner: fax – ……………………………………………………………….…………. e-mail: ……………………………………………………………………. 
 

 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………. (jeśli jest inny niż siedziby) 

 
b.    Flightbox: fax – 071 792 40 46, e-mail: info@flightbox.pl. 
 

5. Osoby uprawnione po stronie Partnera do wykonywania Umowy: 
   
a.  …………………………………………………….., e-mail: ………………………………………………… tel. ……………………………………………………, 
 
b. ………………………………………………………, e-mail: ………………………………………………… tel. ……………………………………………………, 

 
6. Osoby uprawnione po stronie Flightbox do wykonywania Umowy: 

a.    Magdalena Kłaczek, e-mail: mkb@flightbox.pl. 
 
7. W zakresie niewskazanym w pkt 1- 7 Strony wiążą OWU, stanowiące załącznik do niniejszej Umowy i będące integralną jej  częścią. 

Partner oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z OWU, są dla niego zrozumiałe i potwierdza ich otrzymanie. 
 
 
 

Flightbox       Partner 
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