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Együttműködési Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről 

- Vaillant Saunier Duval Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi u. 6/b, adószáma: 10615629-2-43), mint megbízó (a 

továbbiakban: Megbízó), másrészről 

- Neve: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(székhelye:…………………………………………….…………………..adószáma:……………………………………., 

bankszámlaszáma: ……………………………………………………….), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)  

        (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

1. Megbízó jelen megbízási szerződés keretében megbízza Megbízottat Megbízó üzletének, piacainak bővítésére, a Megbízó 

által forgalmazott Saunier Duval márkájú termékek végfelhasználók felé történő bemutatására, ajánlására illetve a 

termékekkel kapcsolatban a végfelhasználókkal történő kapcsolattartásra, felvilágosítás adására és az üzleti kapcsolatok 

fejlesztésére ("üzletszerzési tevékenység").  

2. A jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek körét a 2018. január 1. napjától meghirdetett SAUNIER DUVAL 

ÉLMÉNYVILÁG AKCIÓ részvételi szabályzata ("Részvételi Szabályzat") tartalmazza, ami a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. Megbízó jogosult egyoldalúan módosítani az érintett termékek körét összhangban a 

Részvételi Szabályzat 3. pontjával. 

3. Megbízó aláírásával nyilatkozik, hogy a SAUNIER DUVAL ÉLMÉNYVILÁG AKCIÓ keretében, az üzletszerzési 

tevékenység tárgyát képező termékek külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség 

tanúsítási-kötelezettség alá tartoznak, a vizsgálat el lett végezve és ennek alapján a termékek forgalomba hozhatóak. 

4. A Megbízott szavatol azért, hogy minden szükséges jogszabályi engedéllyel, bejelentéssel és hozzájárulással rendelkezik, 

ami a SAUNIER DUVAL ÉLMÉNYVILÁG AKCIÓ-ban való részvételhez és a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. 

5. Megbízott a jelen szerződés 1- pontjában szereplő tevékenységét az üzletszerzési tevékenységével érintett és ennek 

eredményeként fel is szerelt termékek gyári számának regisztrációjával igazolja. A gyári számokat a Megbízó által 

szervezett SD EVA2018 program Részvételi Szabályzata szerint regisztrálja, mely regisztráció eredményeképpen 

Megbízó Megbízottat EVA pontokhoz juttatja. Összhangban a Részvételi Szabályzat 7.2 pontjával, Megbízó jogosult 

egyoldalúan módosítani az egyes termékek regisztrálásával megszerezhető pontok számát. 

6. Felek kijelentik, hogy a Megbízó által juttatott EVA pontok kifejezetten a Megbízott által ellátott, jelen szerződés első 

pontjában szereplő tevékenységéhez kapcsolódnak. Megbízó az EVA pontokat arra tekintettel juttatja, hogy Megbízott 

kellő gondossággal és a termékek regisztrációjával igazoltan ellátja a jelen szerződés első pontjában meghatározott 

feladatait, ezzel elősegítve Megbízó forgalmának növelését, üzleti kapcsolatainak és piacainak bővítését. 

7. Megbízott tevékenységének sikeres teljesítést a Részvételi Szabályzat 8. pontja szerint – EVA program pontjainak 

beváltása – igazolja. Az EVA pontok beváltása a pontok alapját képező termékekre vonatkozóan az első pontban 

meghatározott tevékenység teljesítésének tekintendő. 

8. Összhangban a Részvételi Szabályzat 4. pontjával, a gyűjtött EVA pontok e pontok felhasználói fiókban történt 

jóváírásától számított két naptári évig válthatóak be. 

9. Megbízott a pontbeváltást követően a hatályos jogszabályok értelmében számlát állít ki az ellátott üzletszerzési 

tevékenységéről. Megbízott az Részvételi Szabályzat 8.1. pontja alapján számított, a pontbeváltással megszerzett összeget 

tünteti fel a számlán nettó értékként. Megbízott a hatályos jogszabályok értelmében ÁFA tartalommal állítja ki a számlát.  

Az EVA pontok beváltása csak a Részvételi Szabályzat 8.2 pontjában meghatározott módon történhet, az attól eltérő 

résztejesítés lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják. 

10. Megbízó Megbízottat a tevékenységének ellenértékeként, a Részvételi Szabályzat 8. pontja szerinti üzletszerzési 

jutalékban részesíti, amelyet a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott számla ellenében, a számla átvételétől számított 

8 munkanapon belül átutalással teljesít. 

11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 7. pontjában foglalt üzletszerzési jutalék a megbízás teljesítésével felmerülő összes 

költséget magában foglalja, így Megbízott jelen jogviszonyból eredően készkiadás vagy egyéb költség címén követelést 

Megbízóval szemben nem támaszthat. 
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12. Megbízó kötelezi magát arra, hogy a Megbízott által a tevékenysége sikeres ellátásához szükségesnek ítélt információkat 

Megbízott részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátja. 

13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége ellátása során tudomására jutott adatokat, információkat üzleti 

titokként kezeli. 

14. Felek kölcsönösen megállapodnak arról, hogy a szerződést bármely fél egyoldalúan felmondhatja indoklás nélkül, az ez 

irányú írásbeli nyilatkozat átadásától számított két hónapos határidővel. 

15. Jelen szerződés az aláírása napjától hatályos. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés azon a 

napon veszti hatályát, amikor Megbízó megszünteti az EVA programot a Részvételi Szabályzat 4. pontja alapján. 

16. Jelen szerződés szerves részét képezi a Részvételi Szabályzata. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének 

időpontjában Megbízó már teljes terjedelmében megismerte és módosítás nélkül kifejezetten elfogadta a Részvételi 

Szabályzatot. 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a Polgári Törvénykönyv 

szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízási szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései az irányadóak. 

18. Jelen szerződés 2 példányban készült és valamennyi példány 2 számozott oldalból áll. 

 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írtak alá. 

 

………………..., …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 ..................................................    ....................................................... 

       Megbízó            Megbízott 


