Porozumienie o współpracy
zawarte w dniu ………… w Wasilkowie, pomiędzy:
Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Produkcyjnej 2, 16-010
Wasilków, NIP: 9661758827, nr KRS: 0000278502, w dalszej części umowy zwaną STG
a:
.....................................................................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ……………………………………………….......................................................................................................................
zwanym dalej Partnerem
łącznie zwanymi dalej Stronami
§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest współpraca marketingowo – promocyjna pomiędzy STG i Partnerem.
§2
1. W ramach realizacji niniejszego porozumienia STG zobowiązuje się do:
a) przekazywania Partnerowi drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych, materiałów mających
na celu ekspozycję produktów marki: YOODA, Cortino, MOOVEN, TenPilot i innych materiałów reklamowych,
wspierających sprzedaż produktów STG,
b) wspierania Partnera w promocji produktów STG, m.in. poprzez dostarczanie ww. materiałów marketingowych,
informowanie potencjalnych klientów Partnera o ofercie Partnera lub w inny uzgodniony przez Strony sposób,
c) wspierania Partnera w sprzedaży produktów STG poprzez ścisłą współpracę z Sukces w zakresie
szkoleniowym i technicznym,
d) przygotowania i przedstawienia Partnerowi oferty promocyjnej na produkty STG,
2. W ramach realizacji niniejszego porozumienia STG upoważnia Partnera do wykorzystywania przekazanych Partnerowi
materiałów promocyjnych oraz logo, zdjęć, produktów demonstracyjnych i innych materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do promocji produktów STG,
3. Upoważnienie wskazane w treści § 2 ust. 2 porozumienia wygasa z chwilą zaprzestania współpracy pomiędzy STG
i Partnerem.
§3
W ramach realizacji niniejszego porozumienia Partner zobowiązuje się do:
a) promowania produktów marki YOODA, Cortino, MOOVEN, TenPilot,
b) informowania swoich klientów o produktach STG i ich właściwościach.
§4
Do prawidłowej realizacji niniejszej umowy Strony wyznaczają następujące osoby:
Ze strony STG:
w kwestiach marketingowo-promocyjnych - p. Izabela Kozłowska
Ze strony Partnera:
w kwestiach marketingowo-promocyjnych – ……………………..............................................................................................................
§5
1. Każda ze Stron ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za wykonywanie swoich obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze Stron, każda ze Stron może rozwiązać
umowę bez wypowiedzenia.
§6
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
§7
1. Ewentualne spory wynikłe z realizacji porozumienia Strony będą rozstrzygać na drodze polubownej.
2. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu, rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania
porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby STG.
§8
Porozumienie ma charakter poufny. Strony mają obowiązek zachowania tajemnicy handlowej w sprawach wynikających
z warunków porozumienia.
§9
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

