MEGÁLLAPODÁS
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mint Közép - Európa legnagyobb természetvédelmi
társadalmi szervezete, tagjai részére a tagsági kártyával egybekötött kedvezménykártyát bocsát ki.
Felismerve a madár- és természetvédelem társadalmi hátterének fontosságát, valamint az együttműködés
kölcsönös előnyeit, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (1121, Budapest Költő utca 21,
adószám: 19001243-2-43, bírósági bejegyzés száma: 472.), a továbbiakban, mint kártya kibocsátó és
……………………………………………………………………………………………………………………….
(vállalkozás / cég neve, címe, adószáma)
a továbbiakban, mint kedvezményt adó az alábbiakban állapodnak meg:
1.) A megállapodás célja, hogy a bevezetőben leírt kedvezménykártya szolgáltatási köre oly módon
bővüljön, hogy annak segítségével, mind a kártya kibocsátó, mind pedig a kedvezményt adó kölcsönös
előnyökhöz jusson.
2.) Az 1.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében, e megállapodás keretében, a kedvezményt adó,
forgalmazott termékei / szolgáltatásai köréből, a megállapodás 1. számú mellékletében leírt
kedvezményt biztosítja a tagsági kártyát felmutató személy részére.
3.) A kedvezményt adó hozzájárul, hogy a kártya kibocsátója az 1. számú mellékletben leírt termékeket, és
szolgáltatásokat tagjai, mint a kártyát használók részére meghirdesse.
4.) A megállapodás tárgyát képező termék / szolgáltatás igénybevételi helye minden esetben a
kedvezményt adó által meghatározott hely (kereskedelmi egység, üzlet, internetes portál, stb.) melyek
felsorolását a megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.
5.) A kedvezményt adó joga, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt termékekkel, szolgáltatásokkal
kapcsolatban speciális feltételeket határozzon meg, melyeket termékenként szintén az 1. számú
melléklet tartalmaz.
6.) A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vásárló / szolgáltatást igénybe vevő rendelkezzen a
kártya kibocsátója által előállított, érvényes tagsági igazolvánnyal. A kedvezmény kizárólag e kártya
felmutatása után vehető igénybe.
7.) A megállapodás keretében a kártya kibocsátója vállalja, hogy:
- Naprakész nyilvántartást vezet a tagsági kártyával rendelkezőkről,
- Minden új belépő tagjának eljuttatja a kedvezményt nyújtók listáját, a kedvezményes termékek
körét, a kedvezmény mértékét és a kedvezményt adó elérhetőségét,
- Folyamatosan frissíti és megküldi tagjai részére a kedvezményt adók adatbázisát,
- Hivatalos honlapján feltünteti, és hirdeti a kedvezményt adót, valamint annak termékeit /
szolgáltatásait
8.) A megállapodás határozatlan időre köttetett, azt bármely fél 3 hónapos felmondási határidővel írásban
felmondhatja.
9.) A kedvezményt adó által biztosított termékekkel, és szolgáltatásokkal kapcsolatban a kártya kibocsátó
semminemű felelősséget nem vállal. Az ezzel kapcsolatos károkért a kedvezményt adó felel.
A megállapodásban nem rögzítettekkel kapcsolatban a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerű aláírásaikkal hitelesítik.
Budapest, 2009 …………………hó. ………nap

A kedvezményt adó részéről

A kártya kibocsátó részéről

1. sz. melléklet
Kedvezményes termékek és szolgáltatások köre
1.1. Kedvezményes termékek, szolgáltatás leírása és mértéke:
Kérjük, itt részletezzék, hogy milyen kedvezményeket fognak nyújtani a szerződésünk értelmében.
Kedvezménybe bevont termékek, termékcsoportok listája (illetve minden termék):
Például:
szállodai szolgáltatás – 15%
minden általunk forgalmazott termék – 10%

1.2. Kedvezmény igénybevételének helye:
A kedvezményt adó helyek címének feltüntetése.
A teljes üzlethálózatban igénybe vehető kedvezmények esetén elég pl. az „összes üzletünk” bejegyzés, nem
szükséges megadni a hálózat üzleteinek elérhetőségét.

1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

A szerződést, annak elfogadása esetén 2 példányban, aláírva legyenek szívesek címünkre megküldeni (1121,
Budapest Költő utca 21.), ahonnan egy példányt aláírva visszakapnak, munkatársunk pedig fölveszi önökkel
a kapcsolatot.

