
PARTNERSÉGI/EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről 

Név: REBEL GRAFIKAI STÚDIÓ KFT.
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. út 127.
Képviseli: ……………………
Telefon: 06-29/411-660
E-mail: monor@rebelgrafika.hu
mint a Vezető Partner,

másrészről 
Név:
Cím:
Képviseli:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Telefon:
Telefax:
mint a Rebel Grafikai Stúdió Kft. Együttműködő Partnere

között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1./ Felek jelen megállapodás aláírásával partnerséget hoznak létre abból a célból, hogy az 
egyedi  kreatív  fényképes  ajándéktárgyakat  a  Vezető  Partner  mint  szolgáltató  az 
Együttműködő  Partner  számára  biztosítja,  az  Együttműködő  Partnertől  származó 
megrendeléseket felveszi és maradéktalanul elkészíti. A Vezető Partner vállalja, hogy a 
minden kedden és pénteken elkészíti az Együttműködő Partner által rendelt terméket és 
értesíti  azt  annak  elkészültéről.  Az  Együttműködő  Partner  tudomásul  veszi,  hogy  a 
Vezető Partner technológiai háttere csak meghatározott minőségben és méretben tudja 
teljesíteni  a  megrendelést.  
Megrendelés: A  megrendelésnek  tartalmaznia  kell  az  Együttműködő  Partner  nevét 
(illetve ha cégről van szó a cégnevet) a Megrendelő Partner kapcsolattartójának nevét, a  
megrendelő nevét, megrendelt termék(ek) megjelölését, a megrendelés időpontját, az 
elkészülés  legkésőbbi  időpontját,  a  termékre  kerülő  grafikát,  fotót,  szükség  esetén 
szöveget,  valamint  rövid  leírást  ezek  elhelyezéséről  a  terméken.
Gyorsaság kérése: Az Együttműködő Partnernek lehetősége van gyorsabb elkészülést 
kérni  a  Vezető  Partnertől.  Ebben  az  esetben  a  Vezető  Partner  gyorsasági  díjat  
számlázhat ki az Együttműködő Parternek, aki ezt az összeget továbbháríthatja a saját 
megrendelőjére.  A  gyorsasági  felár  a  viszonteladói  ár  +   30%.
Lemondás: Amennyiben a megrendelt termék még nem készült el, a Vezető Partner eláll 
bárminemű  követeléstől,  az  Együttműködő  Partner  anyagi  következmények  nélkül 
lemondhatja azt. Ha a megrendelt termék elkészülte után érkezik a lemondás, úgy a  
Vezető Partner kérhet az Együttműködő Partnertől kártérítést, amely értékét a Vezető 
Partner  szabja  meg,  figyelembe  véve  a  megrendelt  termék  újrahasznosíthatóságát.  
Átvétel: Az Együttműködő Partner az elkészült termékeket vagy személyesen veheti át a 
Vezető Partner telephelyén, vagy kérheti a Vezető Partnert, hogy postai úton kézbesítse 
az Együttműködő Partner által kért címre, ekkor azonban a postai kézbesítés költségét 
az  Együttműködő  Partnernek  kell  fizetnie.  Megegyezés  alapján  kiszállítás  is  kérhető.
Fizetés: A fizetés történhet a helyszínen készpénzben, illetve ha postai  úton kerül  a 
termék az Együttműködő Partnerhez akkor az átvételkor a csomagdíjjal együtt postai 



úton.
Felmerülő  problémák: A  felmerülő  problémákat  a  felek  egyeztetéssel  oldják  meg.
Reklamáció: A  reklamációkat  a  Vezető  Partner  kivizsgálja.  A  nem  rendeltetésszerű 
használat,  illetve  a  nem  megfelelő  tisztítási,  mosási  minőség  kiválasztásáért  sem  a 
Vezető,  sem  az  Együttműködő  partner  nem  vállal  felelősséget.  
Felelősség  vállalás:  Felelősség  vállalási  határok  meghatározása:  A  Vezető  Partner  a 
beszerzési,  elkészítési,  minőségi  és  az  átvételig  tárolási  felelősséget  vállal.  Az 
Együttműködő  Partner  az  átvételtől  tárolási,  majd  a  megrendelő  felé  tájékoztatási 
felelősséget vállal. 

2./ Vezető Partner kötelezettsége:   A vezető partner az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az 
Együttműködő Partner számára

   2/a  Marketing  megjelenés:  marketing  anyag  elhelyezése  az  Együttműködő  Partner 
üzletében. A marketing anyag 3 csoportja az Együttműködő Partner sikerességétől függ:
1 csoport: 0-100.000 Ft-ig (kezdő marketing anyag) 2db A/3-as és 2db A/2es plakát, melyen 
a megrendelhető egyedi kreatív fényképes ajándéktárgyak láthatók

2 csoport: 100.001- 500.000 Ft-ig 4db A/3-as és 4db A/2-es nagyságú plakát, valamint 1000 
db  szóróanyag az egyedi  kreatív  fényképes ajándéktárgyakkal az Együttműködő Partner 
arculatának megfelelően.

3.  csoport:  500.001-Ft-tól  a  meglévő  anyagok  mellé  egy  Roll-Up  (200X85cm  állvány 
grafikával ellátva), melyen az egyedi kreatív fényképes ajándéktárgyak láthatók, valamint 
2000  db  szóróanyag  az  egyedi  kreatív  fényképes  ajándéktárgyakkal  az  Együttműködő 
Partner arculatának megfelelően.

2/b  A  vezető  partner  az  alábbi  szolgáltatásokat  biztosítja  az  Együttműködő  Partner 
számára:
Az  egyedi  kreatív  fényképes  ajándéktárgyak  egy-egy  mintapéldányának  átadását  a 
mindenkori árérték 50%-ának kifizetése után.

2/c A Vezető Partner vállalja, hogy az egyedi kreatív fényképes ajándéktárgyak árából az 
Együttműködő  Partner  számára  a  a  Vezető  Partner  által  kiadott  listaár  -25%-os 
közvetítői díjat a termékek árából levonja, azt a  megadott érték szerinti csökkent árban 
számlázza ki. 

2/d  A  Vezető  Partner  felkérheti  az  Együttműködő  Partnereket  egy  közös  reklám 
kampányra, de a részvétel egyik fél számára sem kötelező. Ebben az esetben a közös 
kampány ideje és anyagi elosztását a Vezető Partner határozza meg, közös egyeztetések  
után.

2/e Az Együttműködő Partner kérhet előre a marketing csoportokból, vagy egyeztetés 
alapján marketing anyag elhelyezését a Vezető Partnertől, amennyiben a Vezető Partner 
által  meghatározott  költséget  kifizeti.  Lehetősége van promóciós  anyag bérlésére  is, 
melynek díjáról a Vezető Partnerrel való közös megegyezés után döntenek. A bérlésről a 
felek külön bérleti szerződést kötnek, jelen megállapodásban ez nem szerepel.  



3./ Együttműködő  Partner  kötelezettsége:   Az  Együttműködő  partner  vállalja,  hogy  az 
együttműködés  keretein  belül,  hogy  a  Vezető  Partnertől  megrendelt  termékeket 
maradéktalanul átveszi és annak árát kifizeti.

4./ Jogi együttműködés:   A partnerség nem jogi személy.

5./ Hatályosság:   A partnerségi megállapodás hatályban van mindaddig, amíg bármelyik fél 
annak felmondását nem kezdeményezik.

6./ Kizárólagosság:   A  partnerségi  megállapodás  keretin  belül  az  Együttműködő  Partner 
kijelenti  és  magára  nézve  kötelességének  tekinti,  hogy  más  egyedi  fényképes 
ajándéktárgy készítő beszállítóval  felmondja  eddigi  kapcsolatát  és az együttműködési 
megállapodás  ideje  alatt  mással  nem köt  hasonló  együttműködési  szerződést,  illetve 
kizárólag a Vezető Partnertől rendel és fogad ilyen termékeket. 

7./ A  kizárólagosság  megszegése:   Amennyiben  az  Együttműködő  partner  más  egyedi 
fényképes  ajándéktárgyak  készítésével  foglalkozó  beszállítóval  egyeszséget  köt, 
termékmintáit  hirdeti,  illetve  elhelyezi,  megrendeléseket  továbbít,  úgy  a  Vezető 
Partnernek  lehetősége  van  szerződésszegésként  a  megvásárolt  illetve  bérelt 
termékmintákat  és  marketing  anyagokat  magáénak tekinteni,  ellenszolgáltatás  nélkül 
visszaveheti, az Együttműködési Szerződést felbontja és a továbbiakban nem teljesíti az 
Együttműködő  partner  megrendeléseit,  valamint  a  fennmaradt  megrendeléseket 
semmisnek tekinti.

8./ Felmondás:    Felmondás után mindkét fél  köteles a fennmaradt hátralékok teljes körű 
teljesítésére, a bérelt eszközök visszaszolgáltatása.  A Vezető Partnernek lehetősége van 
az  Együttműködő  Partnertől  a  megvásárolt  érték  50%-ért  visszavásárolni  a  kezdő 
készletet, amennyiben azok állapota kifogástalan, és a készletébe szükségesnek ítéli

9./ Új termék bevezetése:   A Vezető Partner értesíti az Együttműködő Partnert az új termék 
bevezetéséről.  A  bevezetett  új  terméket  az  Együttműködő Partner  a  listaár  50%-ért 
vásárolhatja meg, közös megegyezéssel pedig az új termékhez marketing anyagot is 
kérvényezhet a Vezető Partnertől.

Kelt:

….............................. ,  ................................

…………………………………………………. ……………………………………………
Név Név

        Szervezet                 Szervezet


