UMOWA

PARTNERSKA

zawarta w dniu ………...............................………. w ……………………………………………….............pomiędzy: panią Grażyną Pająk, prowadzącą działalność gospodarczą
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego przez Wójta Gminy w Goczałkowicach - Zdroju pod numerem 241/92 - jako osoby uprawnionej do
prowadzenia spraw i reprezentacji spółki cywilnej AQUAcell z siedzibą w Goczałkowicach – Zdroju (43-230), ul. Szkolna 37, (NIP 638-161-99-45, REGON 072872184),
zwanej w niniejszej umowie jako AQUAcell, a: Panią/Panem
…………………….....................................................................................................................,.zamieszkałą/zamieszkałym w ……….......................................…….................................…,
ul …………............................................................................................................., legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………...................................................………..,
wydanym przez ……………………........................................................................................., zwaną dalej Partnerem, o następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Partnerem AQUAcell może zostać osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U.nr 101, poz.1178 ) w zakresie
pośrednictwa handlowego i budowy sieci marketingowych,
c) wypełniła formularz zgłoszeniowy, zgodnie z warunkami zamieszczonymi na formularzu zgłoszeniowym,
d) podpisze niniejszą umowę.
2. Partner, po podpisaniu niniejszej umowy lub w trakcie jej trwania może podjąć działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego i budowy sieci
marketingowych, w takim wypadku jest on jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie AQUAcell w celu rozwiązania niniejszej umowy
w trybie określonym w § 9 ust.1 pkt a) oraz ust 2, co umożliwi zawarcie umowy o współpracy pomiędzy AQUAcell oraz Partnerem, będącym przedsiębiorcą
(w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej).
§2
Niniejsza umowa nie stanowi umowy o pracę pomiędzy AQUAcell a Partnerem, ani też nie stanowi udzielenia Partnerowi pełnomocnictwa przez AQUAcell uprawniającym go
do działania w imieniu AQUAcell.
§3
1. Na podstawie niniejszej umowy Partner może nabyć produkt AQUAcell, na własne potrzeby w celu nie związanym z działalnością gospodarczą. lub zawodową.
2. Partner oświadcza, że szczegółowy opis produktu zawarty w dostępnych materiałach reklamowych firmy, jest mu znany.
3. Na podstawie niniejszej umowy Partner może również podejmować działania, przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust.1 (tj. w celu nie związanym
z działalnością gospodarczą lub zawodową), których efektem będzie zawarcie i zrealizowanie umowy sprzedaży produktu AQUAcell, z nowymi nabywcami.
§4
1. Podejmując czynności, o których mowa w § 3, Partner zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez AQUAcell, a w szczególności do:
a) wykorzystywania i opierania się wyłącznie na materiałach informacyjnych przygotowanych przez AQUAcell,
b) przedstawiania programu AQUAcell, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem AQUAcell,
c) nie składania wobec klientów i potencjalnych partnerów jakichkolwiek obietnic odnośnie efektów stosowania produktu AQUAcell,
d) nie pomijania istotnych punktów, ani nie przedstawiania błędnie założeń systemu marketingowego, zwłaszcza z punktu możliwego do osiągnięcia przychodu.
2. Wszelkie materiały informacyjne i reklamowe AQUAcell chronione są prawem autorskim i ich kopiowanie, reprodukowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie
wymaga zgody AQUAcell.
§5
Niniejsza umowa uprawnia Partnera do uczestnictwa w systemie rabatowym zgodnie z obowiązującym w AQUAcell Partnerskim Systemem Referencyjnym, z którego opisem
i zasadami funkcjonowania Partner zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy.
§6
Skutki działań Partnera sprzeczne z zawartą umową, a w szczególności sprzeczne z postanowieniami § 4, jak również podejmowanie czynności na podstawie niniejszej umowy
w sposób wskazujący na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa handlowego oraz budowy sieci marketingowych obciążają wyłącznie Partnera
i powodują jego odpowiedzialność odszkodowawczą wobec AQUAcell z tytułu szkody wyrządzonej takim działaniem, również w zakresie utraconych korzyści.
§7
1. Partner oświadcza, iż wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych teraz i w przyszłości w celach marketingowych przez AQUAcell,
zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 nr 101, poz.926), zastrzegając prawo do ich wglądu, poprawiania
i uzupełniania.
2. Partner oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z jej treścią, oraz, że jej treść akceptuje i nie wnosi do treści umowy jakichkolwiek zastrzeżeń.
§8
W przypadku zawierania umowy poza lokalem, będącym siedzibą AQUAcell, Partnerowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia
bez podawania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej, dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym przed jego upływem
na adres AQUAcell wskazany w umowie.
§9
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu:
a) bez zachowania okresu wypowiedzenia, z chwilą poinformowania AQUAcell o podjęciu przez Partnera działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa
handlowego oraz budowy sieci marketingowych lub też z chwilą powzięcia informacji o tym fakcie przez AQUAcell,
b) z upływem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub jej wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być dokonane przez którąkolwiek ze stron.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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