4EVERLIFENET
Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana, Slovenia—Euroepe
Tel / ++386-1-5497105, Fax / ++386-1-5497104
E-mail; 4everlifenet@siol.net

POGODBA O SODELOVANJU
1.
2.

4EVERLIFENET, Cesta na Ključ 60, 1125 Ljubljana-Brdo ( v nadaljnjem besedilu 4EVERLIFENET), ki ga zastopa
direktor podjetja g. Vlado Balažinec.
in
Drugo pogodbeno stranko ______________________________________________________________

CILJ POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki zaradi obojestranskega poslovnega interesa skleneta pogodbo v smislu nudenja kvalitetnih storitev članom BTS kluba in
tržne promocije druge pogodbene stranke v projektu »Bussines, Travel & Wellnes Solution«.
2. člen
VSEBINA POGODBE
Poslovno sodelovanje po tej pogodbi vsebuje;
a.) priznanje popusta, oziroma bonitete individualnim članom 4EVERLIFENET-a na ceno blaga in storitev druge pogodbene stranke
b.) trajno tržno promocijo druge pogodbene stranke znotraj »Bussines, Travel & Wellnes Solution » projekta v vseh državah, kjer je
podjetje 4EVERLIFENET prisotno.
3. člen
OBVEZNOSTI DRUGE POGODBENE STRANKE
a.) druga pogodbena stranka priznava članom BTS kartice popust na ceno blaga in storitev v višini __________%
b.) druga pogodbena stranka je dolžna preveriti veljavnost BTS kartice.
c.) druga pogodbena stranka je dolžna obvestiti podjetje 4EVERLIFENET v primeru prenehanja poslovanja, oziroma
spremembe lokacije in telefonskih številk.
D.) druga pogodbena stranka je dolžna seznaniti vse osebje, ki kontaktira s člani BTS kartice s postopkom razvidnim iz točke a.) in b.)
E.) druga pogodbena stranka vplača pristopnino, zakup prostora na internetu in katalogu Bussines, Travel & Wellnes Solution v višini
_________€ + DDV za dobo 1 (enega) leta.
4. člen
OBVEZNOSTI PODJETJA 4EVERLIFENET-a;
a.) 4EVERLIFENET je dolžan omeniti drugo pogodbeno stranko v »Bussines, Travel & Wellnes Solution« projektu z vsemi podatki,
kateri so napisani in potrjeni s strani druge pogodbene stranke , na zadnji strani pogodbe o sodelovanju.
b.) 4EVERLIFENET je dolžan izvajati trajno promocijo druge pogodbene stranke in jo priporočati vsem članom BTS kartice.
c.) 4EVERLIFENET je dolžan povezovati in koordinirati vse pogodbene stranke v skupnih projektih.
d.) 4EVERLIFENET je dolžan vsem zaposlenim pri drugi pogodbeni stranki omogočit letovanja v 180 državah sveta po članskih cenah.
5. člen
RAZMEJITEV STROŠKOV;
Pogodbeni stranki po tej pogodbi nimata nikakršnih finančnih obveznosti razen plačila pristopnine vezano na točko 3.e.)
6. člen
ZAŠITA POSLOVNIH INTERESOV IN VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI ;
Pogodbeni stranki sta dolžni s posebno pozornostjo gospodarskega subjekta varovati interese druge pogodbene stranke in na tej osnovi trajno poglabljati svoje medsebojne odnose. Zaupni podatki, ki si jih izmenjujeta pogodbeni stranki, se smatrajo za poslovno skrivnost, v kolikor
jih ena pogodbena stranka tako opredeli.
Pravice in obveznosti iz te pogodbe se lahko prenesejo na tretjo osebo samo s predhodnim soglasjem druge pogodbene stranke v pisni obliki.
7. člen
REŠEVANJE SPOROV;
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta eventualne nesporazume reševali na prijateljski način. V primeru, da to ni mogoče je pristojno sodišče v Ljubljani.
8. člen
VELJAVNOST POGODBE;
Pogodba je sklenjena za dobo 4 (štirih) let. Pogodbo lahko prekine katerakoli pogodbena stranka v roku 90 dni po predhodnem pismenem
obvestilu drugi pogodbeni stranki.
9. člen
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE;
Spremembe in dopolnitve pogodbe so mogoče in veljavne samo v primeru, če sta dali pismeno soglasje obe pogodbeni stranki
10. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE;
Pogodba začne veljati z datumom podpisa pooblaščenih oseb pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v dveh izvodih , za vsako stranko po
en izvod.

PODATKI POSLOVNEGA PARTNERJA
Prosimo Vas, da so vsi podatki napisani točno in čitljivo. V primeru, da ima podjetje več poslovalnic po Sloveniji in tujini
priložite pogodbi specifikacijo (naziv poslovalnice, naslov, telefon, e-mail) samo tistih poslovalnic, ki lahko nudijo članom
BTS iste ugodnosti kot so navedene na osnovni pogodbi.

NAZIV PODJETJA _________________________________________
NASLOV ________________________________________________
PTT ŠTEVILKA

ID ŠTEVILKA
TELEFON ____________________

POŠTA_____________________

DAVČNI ZAVEZANEC

DA

NE

Pravilno obkroži

FAX_____________________

E-MAIL _______________________@_______________________
POPUST

5%___________________________________________
10% ___________________________________________
15% ___________________________________________
20%___________________________________________
25%___________________________________________
30%___________________________________________
35%___________________________________________
40%___________________________________________
50%___________________________________________

OPIS NUDENJA USLUG:____________________________________
______________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA: _____________________________________
S svojim podpisom jamčim , da so vsi navedeni podatki resnični in jih lahko objavite v katalogu 4EVERLIFENET in njihovih spletnih
straneh.
Kraj in datum: __________________________

4EVERLIFENET

DRUGA POGODBENA STRANKA

