Umowa partnerska zawarta dnia ...............................

Pomiędzy:
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
a
NETGEAR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jerozolimskie 65/79, zarejestrowaną
w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000256438 zwanym dalej („Producentem”).
1. Przedmiot umowy.
• Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów z aktualnej
oferty handlowej Producenta na terytorium Polski.
• Na zasadach ustalonych w niniejszej Umowie Partnerskiej strony zobowiązują się do
wzajemnej współpracy w zakresie promocji własnego wizerunku i produktów firmy NETGEAR,
współpracy partnerskiej w realizacji zadań zleconych przez osoby trzecie.
• Promocja własnego wizerunku i produktów polega na dbaniu o dobre imię Producenta i
Partnera, rozwój sprzedaży produktów NETGEAR i pozyskiwanie nowych klientów mających
skutkować współpracą handlową, czy też niehandlową.
• Zarówno Producent jak i Partner zobowiązują się do ochrony danych kontaktowych swoich
klientów oraz wykorzystywania swoich kontraktów teleadresowych (loga) Partnera i
Producenta na stronach www.
2. Zasady przestrzegane.
• Partner zobowiązuje się przestrzegać prawa polskiego, prawa wspólnotowego i wiążącego
Polskę prawa międzynarodowego, zasad niespisanej etyki zawodowej, zasad moralnych i
etycznych podczas promocji wizerunku Producenta.
• Partner zobowiązuje się nie działać na szkodę Producenta.
• Producent nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania zaciągnięte przez Partnera wobec
osób trzecich i zrzeka się współodpowiedzialności za wyrządzenie szkody osobom trzecim
oraz za działania niezgodne z literą prawa.
• Odpowiedzialność za zapewnienie wsparcia użytkownikom końcowym ponosi Partner (np.
przyjmowanie zgłoszeń od klientów i udzielanie porad telefonicznych).
• Warunki gwarancji i rękojmi, w szczególności terminy ich obowiązywania, określone są na
stronie producenta.
3. Przepisy końcowe.
• Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą
ze Stron, za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na
konieczność realizacji wspólnie realizowanych, a nie dokończonych zleceń lub zamówień.
• Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
• Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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