Jó Webhely Partnerprogram

Partnerszerződés

amely létrejött egyrészről
Márton Attila e.v. (továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 3186 Litke, Kossuth út 95.
másrészről
(Az adatokat értelemszerűen, olvasható, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni. Az 1. blokkot a
magánszemélyeknek kell kitölteni, a 2. blokkot a cégeknek, a 3. blokkot pedig minden leendő Partnernek.)

Teljes név: ……………………………..…………………………… (a továbbiakban: Partner)
Lakcím: …………………………………………………………………………………………
Adóazonosító: …………………………………….

Cégnév: ……………………………………………………………... (a továbbiakban: Partner)
Székhely: ………………………………………………………………………………………..
Adószám: ………………………………………….
Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………….

Számlavezető pénzintézet: …………………………………………………...…………………
Pénzintézeti számlaszám: ……………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………………
E-mail cím: ………………………………………...
Weboldal URL címe (elérhetősége): ……………………………………………………………
között, az alábbi feltételek szerint:

1. Definíciók
1.1. Felek: Szolgáltató és a Partner együttesen.
1.2. Ügyfél: A Szolgáltató weboldal készítési szolgáltatását igénybe vevő felhasználó.
1.3. Partnerségi jutalék: Azaz összeg, amit a Partner a partnerségi tevékenységével jutalékként
megkap. Ennek mértéke, a Szolgáltató webhely készítési szolgáltatási ár ÁFA mentes
összegének 5 %-a.
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2. A megállapodás célja
2.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Jó Webhely Partnerprogram (továbbiakban:
Partnerprogram) keretében a Partner, a lehetőségeihez mérten, a Szolgáltató érdekeit és jó
hírnevét nem sértve, népszerűsíti a Jó Webhely (www.jowebhely.hu) webhelyen nyújtott
webhely készítési szolgáltatást, melynek elismeréséért a Szolgáltató jutalékot fizet a Partner
részére.
3. A Partnerprogram működése
3.1.Amennyiben a Partner nem rendelkezik saját webhellyel:
3.1.1. A Szolgáltató, Partner rendelkezésére bocsájt egy egyedi partnerazonosítót.
3.1.2. A Partner által közvetített ügyfélszerzés (webhely készítési szolgáltatás igénybevétel,
azaz az árajánlatkérő űrlap kitöltése) során ezt a partnerazonosítót kell alkalmazni ahhoz,
hogy a Szolgáltató be tudja azonosítani a közvetítő Partnert.
3.2. Amennyiben a Partner rendelkezik saját webhellyel:
3.2.1. A Szolgáltató, a Partner rendelkezésére bocsájt egy egyedi partnerazonosítóval ellátott
ajánlatkérő űrlapra vezető linket, melyet a Partnernek el kell helyeznie a saját webhelyén.
3.2.2 A Partner, partneri tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében, a Szolgáltató
webhelyéről letölthető tartalmi elemeket (logó és egyéb grafikai elemek, szöveges tartalom)
változatlan formában és tartalommal felhasználhatja a webhelyén, színesítve és kiterjesztve
ezzel a saját webhelyén elérhető szolgáltatások és tartalmak körét, valamint segítve ezzel a
Szolgáltató webhely készítési tevékenységének szélesebb körű elérhetőségét.
3.3. Szolgáltató csak azt az ügyfélszerzést, (ajánlatkérést) ismeri el, a Partner által
közvetítetnek, és ebből adódóan csak azok után fizet jutalékot, amely megrendelések esetében
a Partner partnerazonosítója szerepelt az ajánlatkérő űrlapon.
3.3.1. Ezért a saját webhellyel nem rendelkező Partnernek célszerű tettlegesen közreműködni
az Ügyfél ajánlatkérése során, ezzel biztosítva, hogy a saját partnerazonosítója szerepeljen az
ajánlatkérésben.
3.3.2. A webhellyel rendelkező Partner esetében a rendelkezésére bocsájtott link
automatikusan biztosítja, hogy az Ügyfél ajánlatkérése a Partner azonosítójával történjen.
4. Alapvető kommunikációs csatorna
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az elsődleges kommunikációs csatornáknak az
alábbiakban ismertetetteket tekintik, és kommunikációjukat ezen csatornákon hajtják végre:
4.1.1. Szolgáltató irányába: a Szolgáltató (www.jowebhely.hu) webhelyén elérhető
elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül.
4.1.2. Partner irányában: A fentiekben a Partner adatinál rögzített e-mail címen.
5. A Szolgáltató feladati és kötelezettségei
5.1. Regisztrálja a különböző árajánlatkéréseket, és lehetőséget biztosít a Partner számára
arra, hogy a saját partnerazonosítójával történt ajánlatkéréseket (megrendeléseket) a
Szolgáltató védett, csak a Partner által hozzáférhető felületén, nyomon követhesse,
ellenőrizhesse.
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6. A Szolgáltató jogai
6.1. A Szolgáltató bármikor ellenőrizheti a partnerszerződésben foglaltak teljesülését, és
szabályszegés esetén kezdeményezheti azok betartását, vagy ha a szabálytalanságot olyan
súlyosnak ítéli meg, illetve ha a Partner a Szolgáltató kérésére sem tesz eleget a
partnerszerződésben foglaltaknak, egyoldalúan felmondhatja a partnerszerződést.
6.1.1. Erről e-mailben értesíti a Partnert.
6.2. A Szolgáltatónak jogában áll webhelyén elérhetővé tenni (megjeleníteni) azon webhelyek
elérhetőségét (URL címét) és nevét, akikkel partneri szerződéses viszonyban van.
7. A Partner feladatai és kötelezettségei
7.1. A Partner, a Szolgáltató webhelyén elérhető elektronikus ügyfélszolgálatán keresztül
köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, amennyiben a Szolgáltatót is érintő bármely adatában
változás történik.
7.2. A Partner köteles a Szolgáltatóval történő minden egyes kommunikációja során
használni, (megadni) a partnerazonosítóját.
7.3. A Partner semmilyen módon és formában nem ronthatja a Szolgáltató érdekeit és jó
hírnevét.
7.4. A Partner vállalja, hogy saját webhelyén nem jelenít meg más (a www.jowebhely.hu-n
kívüli) – a Szolgáltatónak konkurenciát jelentő – egyéb tartalmi elemet, ide értve elsősorban a
konkurens webhelyekre történő figyelemfelhívásokat, elérhetőségeket, stb.
7.5. A jelen partnerszerződés megszűnését, illetve megszüntetését követően a Partner köteles
saját webhelyéről minden olyan tartalmi elemet eltávolítani, amit a Szolgáltatótól a
Partnerprogram keretében kapott.
8. A Partner jogai
8.1. A Partner jogosult arra, hogy a Szolgáltató érdekeit és jó hírnevét nem sértő, egyedi
módon népszerűsítse a Szolgáltató webhely készítési szolgáltatását.
9. A Partnerprogramhoz való csatlakozás feltételei
9.1. A Partner weboldala nem tartalmazhatja az alábbi tartalmakat, valamint tevékenysége
nem terjedhet ki az alábbi tárgykörökre:
9.1.1. politikai megnyilvánulás és elköteleződés,
9.1.2. pornográf, szexuális jellegű tartalom, (a szerelem és a kulturált érzelmi jellegű
tartalmak nem értendők ide)
9.1.3. gyűlöletkeltés és/vagy erőszakra uszítás,
9.1.4. fajra, nemre, vallásra, népcsoportra vagy szexuális másságra vonatkozó diszkrimináció,
9.1.5. jogellenes, illegális tevékenységek, vagy ezekre buzdító tartalmak.
10. A Partnerprogramhoz történő csatlakozás menete
10.1. A leendő Partner letölti, kitölti, aláírja, és Szolgáltató részére elektronikusan vagy postai
úton, egy példányban elküldi a partnerszerződést, kinyilvánítva ezzel csatlakozási szándékát.
10.2. A szolgáltató megvizsgálja, hogy a leendő Partner megfelel-e a Szolgáltató által a
partnerekkel szemben támasztott – a 9. pontban részletezett – követelményeknek.
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10.2.1. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a leendő Partner nem
felel meg a Szolgáltató által támasztott követelményeknek, elutasítsa a leendő Partner
csatlakozási szándékát.
10.2.2. Amennyiben a leendő Partner megfelel a Szolgáltató által a partnerek irányába
támasztott követelményeknek, Szolgáltató is aláírja a partnerszerződést, és egy példányban,
elektronikus úton megküldi a Partner részére. Ezzel létrejön a partneri jogviszony.
11. A Kifizetésekre vonatkozó szabályok
11.1. A Szolgáltató, az 1.3. pontban meghatározott mértékű jutalékot fizet a Partner részére.
11.2. A kifizetések csak azon megrendelések után esedékesek, amelyek esetében a
megrendelő ki is fizette Szolgáltató részére a szolgáltatás (megrendelés) ellenértékét.
11.3. A kifizetések nem automatikusan történnek, hanem a Partner kérésére.
11.3.1. A partnerszerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén a kifizetés, kérés nélkül is
végrehajtható.
11.4. A Partner, a kifizetést, a Szolgáltató webhelyén elérhető „Partnerprogram” oldalon lévő
„Partneri jutalék kifizetése”, elnevezésű űrlap kitöltésével és elküldésével kezdeményezheti.
11.5. A kifizetések feltétele, hogy a Partner egyenlegének összege elérje az 10.000 Ft-ot.
11.5.1. Ezen feltétel alól kivétel, azaz eset, amikor a partnerszerződés megszűnik, vagy
megszüntetésre kerül. Ebben az esetben a Partner egyenlegének nagyságától függetlenül a
Partner teljes számlaegyenlege átutalásra kerül a Partner részére.
11.6. A kifizetés csak bankszámlára lehetséges.
11.7. A kifizetési határidő 8 munkanap.
12. Együttműködési elvek
12.1. Amennyiben bármelyik fél szerződésszegést észlel, köteles e-mailben értesíteni a másik
felet.
12.2. Szerződésszegés esetén a feleknek kötelesek a lehetőségeikhez mérten a legrövidebb idő
alatt elhárítani, megszüntetni az észlelt szerződésszegést, és jogszerűen folytatni tovább
tevékenységüket.
13. Korlátozások
13.1. Szolgáltató semmilyen mértében, illetve formában sem vállal felelősséget a Partner
tevékenységéért, illetve a Partner webhelyéért, az azon történő eseményekért, valamint az
azon megjelenő tartalmakért.
13.2. A Partnerszerződés kizárólag a Szolgáltató webhely készítési szolgáltatására (azaz új
webhely létrehozására irányuló szándékok kielégítésére, illetve ilyen jellegű ügyfelek
szerzésére) terjed ki.
13.3. Amennyiben a Felek között bármilyen okból megszűnt a partnerségi jogviszony, és a
Szolgáltató olyan ajánlatkérést kap, amelyben egy volt partnere azonosítója szerepel – a
szerződéses jogviszony hiányában – már nem áll módjában partneri jutalékot fizetni a Partner
részére.
13.4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az olyan nem egyértelműen
beazonosítható kommunikációkból adódó következményekért, amely abból adódik, hogy a
Partner, a kommunikáció során nem adta meg partnerazonosítóját.
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14. Szerzői jogok
14.1. A Szolgáltató által a Partner részére biztosított, a Partner webhelyén megjeleníthető
bármely tartalmi elem tekintetében a szerzői jogok teljes mértékben a Szolgáltatót illetik.
15. A partnerszerződés időtartama
15.1. A jelen partnerszerződés határozatlan időre jött létre.
16. A partnerszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése
16.1. A Szolgáltató bármikor kezdeményezheti a jelen partnerszerződésben foglaltak
módosítását.
16.1.1. A módosításról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Partnert.
16.1.2. A módosítások Partner részéről történő el nem fogadása, a partnerszerződés
megszűnését vonja maga után.
16.2. A Felek az alábbiak szerint bármikor felmondhatják a partnerszerződést:
16.2.1. A felmondásban meg kell jelölni a felmondás pontos dátumát.
16.2.1.1. Ez egyben a felmondás érvénybe lépésének napja is.
16.2.1.2. Az érvénybelépési dátumnak minimum 8 nappal későbbinek kell lenni, mint ahogy
arról a másik fél értesül.
16.2.2. A felmondás érvénybelépésének napján:
16.2.2.1. A Szolgáltató törli a Partner védett felületű partnerlapját.
16.2.2. A Partner – amennyiben rendelkezik webhellyel – eltávolítja a weboldaláról a
Szolgáltatótól kapott tartalmakat, és felhagy a jelen szerződésben rögzített tevékenységével.
17. Záró rendelkezések
17.1. Jelen megbízási szerződést a felek elolvasták és jóváhagyólag aláírtak.
Kelt:

…………………………………………
Szolgáltató

…………………………………………
Partner
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