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Forgalmazói szerződés
1. A szerződő felek:
Ezen szerződés létrejött a VIOLA Software Bt (1114 Budapest, Kanizsai út 43.,
adószám: 28415651-2-43), a továbbiakban mint Megbízó, valamint
…………………………………………………………………………………………………
mint Megbízott között.
2. A szerződés tárgya
Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Movelex Dokumentumkereső programot a
weboldalán keresztül értékesítse, melyért e szerződésben meghatározott mértékű
jutalékban részesül. A Megbízott jogosult a weboldalán más gyártók termékeit is
forgalmazni.
3. Megbízott vállalja:
a) A weboldalára felveszi az általa forgalmazott termékek közé a Movelex
Dokumentumkereső programot és a weboldalán keresztül letöltés útján
értékesíti azt.
b) Megfelelő tájékoztatást ad a termék használati előnyeiről, áráról.
c) Weboldalán keresztül biztosítja a program telepítőjének letöltését: vagy a
http://www.movelex.hu/docsorter-telep.exe linken keresztül, vagy saját
tárhelyéről (ez esetben új verziónál frissíti a saját példányát).
d) A megrendelt termékekhez e-mailben elküldi a vásárlóknak a program
korlátlan használatát biztosító egyedi kulcsot, amint beérkezett hozzá a
vételár, vagy a vételár átutalását igazoló bizonylat.
e) Garantálja, hogy egy adott kulcsot kizárólag csak egy vásárlónak továbbít.
f) Ügyfelei felé ellátja a program használatával kapcsolatos tanácsadást.
g) Minden hónap 5-ig e-mailben elszámol Megbízó felé, hogy hány darab
terméket értékesített, milyen listaár alapján, ebből mennyi a ténylegesen
befolyt összeg, illetve a termékek mely kulcsokkal lettek aktiválva.
h) Megbízó az elszámolás alapján számlát állít ki, melynek ellenértékét
Megbízott 5 munkanapon belül átutalja a VIOLA Software Bt 1171104120756851 sz. számlaszámára.
4. Megbízó vállalja:
a) Megbízott rendelkezésére bocsátja a termék értékesítéséhez felhasználható –
közvetlenül vagy mintaként használható – anyagokat (leírások, képek,
bemutató animáció, illetve igény esetén a program telepítőjét).

b) A szerződéskötés létrejötte után 5 db, a program korlátlan használatát
lehetővé tevő – Megbízott nevéből és egy sorszámból álló – kulcsot továbbít
e-mailben Megbízott felé.
c) A forgalomnak megfelelően folyamatosan biztosítja Megbízott számára a
felhasznált kulcsok pótlását.
d) Az ügyfélszolgálatán keresztül vállalja a programmal kapcsolatban esetleg
felmerülő technikai problémák kezelését, amennyiben a felhasználó – a
programban elhelyezett linken keresztül vagy telefonon – ezt kéri (az ügyfél a
kulcskódjával tudja igazolni Megbízó felé, hogy megvásárolt termékkel
rendelkezik).
e) A megvásárolt kóddal rendelkező ügyfelek számára biztosítja a program
frissítéseit Interneten keresztül.
5. A szerződés ideje
A szerződés határozatlan időre szól, azt Megbízott írásban azonnali határidővel
indoklás nélkül felmondhatja, egyúttal el kell számolnia az időközben létrejött
értékesítésekkel, a még fel nem használt kulcsokat pedig törölnie kell. Megbízó 30
napos felmondási idővel mondhatja fel írásban a szerződést. Amennyiben viszont
Megbízott nem tartja be a jelen megállapodást (pl. nem számol el a forgalommal,
vagy kiderül, hogy ugyanazt a kulcsot több ügyfélnek is értékesítette), Megbízó
azonnali határidővel felmondhatja a szerződést, visszaélés esetén kártérítésre is
jogosult. A felmondás e-mailben is történhet, ennek megérkezéséről a másik félnek
visszajelzést kell adnia.
6. Az ár és jutalék nagysága
A jutalék alapja a termék mindenkori nettó listaára, melyet Megbízó a honlapon tesz
közzé, annak változásáról, illetve az esetleges akciókról Megbízottat külön e-mailben
értesíti. A jutalék mértéke a nettó listaár vagy akcióár fele (50%-a), értelemszerűen
ugyanennyi a Megbízó felé elszámolandó összeg, amihez Megbízó pluszban
hozzászámolja az Áfát. Megbízott saját jutaléka terhére legfeljebb 10% kedvezményt
nyújthat vásárlóinak a termék árából, ez a megbízó felé elszámolandó hányadot nem
befolyásolja.
7. A felek adatainak védelme
Megbízó és Megbízott elfogadják, hogy az egymásról tudomásukra jutott adatokat,
üzleti információkat bizalmasan kezelik, harmadik személynek nem adják ki a másik
fél határozott engedélye nélkül.
A Felek jelen szerződést elolvasták és elfogadják annak betartását, a nem
szabályozott kérdésekben a Ptk rendelkezései szerint járnak el.
Kelt: …………………………… , 2007…………………………… .

…………………………………
Megbízó

…………………………………..
Megbízott

