SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
a továbbiakban: Szerződéses partner
másrészről a

Tradegap Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Tamási Áron utca 37.
Adószám:
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-916202/4
a továbbiakban Vállalkozó
együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
1. Jelen szerződés tárgya a Felek együttműködése az általuk kölcsönösen
elfogadott kötelezettségek és jogosultságok mellett.
2. A Vállalkozó a Szerződéses Partnernek az alábbi szolgáltatásaiból a
szerződéses időszak alatt díjkedvezményt biztosít:
CD-DVD másolás és préselés, vonatkozó nyomdai anyagok gyártása, CD-DVD
tokok, csomagolás
3. A Szerződéses partner a szerződéses időszak alatt kizárólag a Vállalkozótól
rendeli meg az 1.1 pont alatt szereplő szolgáltatásokat illetve termékeket, tovább
honlapján átlinkelési lehetőséget biztosít a Vállalkozó weboldalára.
4. A Vállalkozó által elvégzendő egyes, az 1. pontban szerepeltetett feladatok
részletezését, a teljesítési határidőket, továbbá a Vállalkozó díjazását és az
egyéb feltételeket a Felek esetenként határozzák meg, amelyeket
Megrendelőlapon rögzítenek.
5. A Felek a jelen szerződés alapján végzett Feladatok teljesítése során a
Megrendelőlap módosítására kölcsönösen tehetnek javaslatokat, de az adott
Megrendelőlapot kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják.
6. Felek a jelen szerződés tartalmát és annak minden részét is üzleti titokká
minősítik.
7. A szerződés jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg válik hatályossá. A
Felek jelen megállapodást 1 év határozott időtartamra kötik, mely automatikusan
meghosszabbodik 1 évvel, amennyiben a felek azt nem szüntetik meg közös
megegyezéssel.
8. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseket és nyilatkozatokat írásban
(kézbesítő útján, ajánlott postai levél formájában, telefaxon vagy e-mailben) kell
megküldeni.
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9. A jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag a Felek közös
megegyezésével, írásban történhet.
10. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden jogvitájukat Felek
megkísérlik békés úton rendezni.
11. Jelen szerződés készült 2 (két) egymással teljesen azonos szövegű eredeti
példányban, amelyek mindegyikét - elolvasás és közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt - a Felek képviselői az alulírott helyen és
napon jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011.

-------------------------------Szerződéses partner részéről

-----------------------------------Vállalkozó részéről
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