Vă rugăm să completați toate părțile marcate cu * cu LITERE MARI!

CONTRACTUL DE PARTENERIAT DE
PRODUSE

Inlernet Worldwide AG.
Sediu: 8832 Wollerau,
Roosstrasse 53.
Numărul de identificare fiscală:
CH-130.3.017.717-4

Încheiat pe de o parte de Inlernet Worldwide AG. (numit mai departe
Inlernet AG) şi pe de cealaltă parte partenerul de produse de mai jos,
(numit mai departe)

DATELE PARTENERILOR DE PRODUSE

*

*
Nume firmă

Numele companiei înregistrate
Sediu

*
Numărul magazinelor

*

*

*

Cod poștal

Așezare

Terenuri publice, numărul casei, etaj, apartament

*

*

Cod fiscal

Număr de înregistrare al companiei / Număr de identificare al companiei:

*
Website

E-mail

*
Telefon fix

Numărul mobil

Fax

CONDIŢII

*

comisionul de intermediere cuvenit în % cifrei de afaceri brute

%

INFORMŢII FINANCIARE

* REGULARIZARE:

Central

PROGRAMARE PENTRU COMANDAREA PROPRIU VOUCHER

Afaceri

* FRECVENŢA FACTURĂRII:
Zilnic săptămâni

Zilnic

Săptămânal la două

Lunar

Săptămânal

* Termen de plată zi
Dispune de propriile vouchere
,
Bonuri valorice:
,

Luni

Miercuri

Vineri

Marți

Joi

Sâmbătă

Duminică

Lunar, în fiecare zi a lunii
,
,

,
Acceptă plată cu vouchere online (Inlernet)

DETALII BANCARE

*

*
Titularul contului bancar

____________________

Numărul contului bancar

ALTE DATE

*

*

Numele semnatarului

Încadrarea semnatarului

*

*

Numele Directorului executiv / Director general

Persoana de contact

*

*

Numele referentului recomandat

ID-ul referentului clientului fidel recomandat

DECLARAȚIA părților, condițiile detaliate ale prezentului contract formează o parte integrantă a relațiilor juridice conform Termenilor și condițiilor anexelor aflate pe pagina
(www.inlernet.com) care conține Condiții Generale ale Contractului : clauzele contractuale. Partenerul de produse va lua la cunoștință faptul că prezentul document prin
semnarea lui de către partenerul de produse devine contract având în vedere că condițiile contractuale se interpretează ca ofertă. Prezentul contract și anexele acestuia cât
şi regulile nereglementate în documente se supun legislaţiei elvețian.
Partenerul de produse declară prin semnarea acestui contract că a luat la
cunoştinţă şi şi-a însuşit condiţiile cuprinse în condițiile contractuale şi anexele
acestuia (care poate fi găsit pe site-ul www.inlernet.com), cu privire la clienţii
fideli cât şi cele referitoare la partenerii de produse, le consideră obligatorii şi le
acceptă cu excepţia manipulării voucherelor online Inlernet.

Partenerul de produse declară prin semnarea acestui contract că a luat la
cunoştinţă şi şi-a însuşit condiţiile cuprinse în condițiile contractuale şi anexele
acestuia (care poate fi găsit pe site-ul www.inlernet.com), privitoare la clienţii
fideli cât şi cele referitoare la partenerii de produse, le consideră obligatorii şi le
acceptă.

*

*

*

*

Data

Semnătura și ștampila reprezentantului firmei

Data

Semnătura și ștampila reprezentantului firmei

(Referentul este obligat să înregistreze online datele şi contractul pe bază de hârtie cât şi
documentele justificative de mai sus și trebuie să le trimită la Inlernet Worldwide AG.)!
Original: Inlernet Worldwide AG. Exemplu: Partener de produse

* Completare obligatorie
www.inlernet.com

