UMOWA WSPÓŁPRACY I ŚWIADCZENIA USŁUG PROMOCYJNYCH
National Trade Association Enta Group sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu kod pocztowy
22-400 mieszczącej się przy ulicy Rynek Wielki 2 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego - numer KRS 0000761319 zwanym w dalszej części umowy Enta
Group.
1. Umowa dotyczy współpracy partnerskiej na podstawie, której partner uczestniczy w
programie systemowym Enta Group.
2. W trakcie prowadzenia przez siebie działalności promocyjnej partner jest zobowiązany do
przestrzegania regulaminu, kodeksy etyki jak również planu marketingowego Enta Group.
3. Partner dbając o swój biznes powinien promować produkty wskazane przez Enta Group.
4. Partner rekomenduje do współpracy z Entat Group nowych partnerów co oznacza
budowanie grupy konsumentów, oraz dba o jej stały rozwój.
5. Z tytułu świadczenia usług promocyjnych partner otrzyma wynagrodzenie ( bonus ) od
National Trade Association Enta Group sp. Z o.o. na zasadach określonych w planie
marketingowym ( tabela premii ) i regulaminie.
6. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
7. Umowa może zostać rozwiązana jeśli partner nie bedzie przestrzegal punktu numer 3
regulaminu Klubu Członka National Trade Association Enta Group sp. Z o.o.. .
8. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na ostatni dzień
bieżącego miesiąca kalendarzowego bez wskazania jakichkolwiek powodów.
9. Umowa niniejsza wygasa automatycznie w przypadku
przekazania-przeniesienia obowiązków na osoby trzecie.

śmierci

partnera

lub

10. Partner ma prawo przekazać swoje prawa partnerskie na osoby trzecie wyłącznie w
formie pisemnej potwierdzonej notarialnie.
11. Wszelkie dane personalne i adresowe partner zobowiązany jest uzupełniać na bieżąco
uzupełniając profil na stronie www.entasystem.pl.
12.Enta Group ma prawo do jednostronnej zmiany treści umowy zobowiązując się
jednocześnie do poinformowania partnera o takich zmianach.
13.Partner ma prawo nie zgodzić się z wprowadzonymi zmianami co jest równoznaczne z
unieważnieniem umowy.

14. Strony zobowiązane są do przestrzegania niniejszej umowy.
15. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd działalności
systemowej Enta Group – Zamość, Rzeczpospolita Polska.
16. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie niniejszej
umowy okazało się nieważne bądź nieskuteczne umowa pozostaje w mocy, zaś w miejsce
postanowienia nieważnego bądź nieskutecznego strony zobowiązują się wprowadzić takie
postanowienie ważne bądź skuteczne, które w największym stopniu realizuje cele wyrażone
w postanowieniu nieważnym bądź nie skutecznym, chyba że jedna ze stron wykaże, iż bez
takiego postanowienia w ogóle nie zawarłaby umowy.

