ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР
МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ С ХИМИКАЛ

ДАННИ ЗА
ДИСТРИБУТОРА

Име

Презиме

ЕГН

Град / Село

Фамилия

Пощенски код

(по лична карта)
Адрес

Телефон / GSM

ДАННИ ЗА
ДИСТРИБУТОР –
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имейл

Пълно наименование на юридическото лице

ЕИК

МОЛ

Има ли упълномощено лице

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
КОМИСИОННИ

Да / Не

Банка

Клон

BIC

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА И
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

(ако има, моля, приложете пълномощно)

Град

IBAN

Пощенски код

Град / Село

(ако е различен от личната карта)
Адрес

ДАННИ ЗА
СЪДИСТРИБУТОРА

`
Име

Презиме

Име

Фамилия

Фамилия

`

ДАННИ ЗА СПОНСОРА

Дистрибуторски номер

С подписа си под този документ заявявам следното:
- Че съм правоспособен и дееспособен да подпиша този
Дистрибуторски договор;
- Че
се
запознах
подробно
с
„Политика
за
поверителност“, предоставена ми от AquaSource EOOD в
качеството му на администратор на личните ми данни;
- Че преди да се подпиша, съм се запознал, съгласявам
се и приемам условията на настоящия Дистрибуторски
договор, отпечатани на обратната страна, както и с
„Политика и Процедури“ и „€вро Бизнес Програма” на

ЗАБЕЛЕЖКА

AquaSource,
представляващи
неразделна
част
от
Дистрибуторския договор;
- Че това да стана Дистрибутор не е обвързано по
никакъв начин с покупка на продукти на AquaSource;
- Че доброволно и по собствено желание избирам
спонсора си, който изрично ме е уведомил, че ако съм
поканен по-рано от друг дистрибутор, би трябвало да се
запиша към него/нея. При все това аз желая да се запиша
именно към групата на този спонсор.

 Съгласен съм да получавам рекламни материали за различни програми, продукти и промоции на AquaSource.
В случай, че не желая повече да получавам такава информация, то следва да заявя това на имейл: info@aquasource.bg
След като подпишете този Договор, Вие имате 14 дни, в които да го прекратите и да получите обратно парите си.

ПОДПИСИ

Подпис на
дистрибутора………………………..

Подпис на
съдистрибутора…………………………

Подпис на
спонсора…………………..…………...

Подпис и печат от името на
AquaSource EOOD …………………

Дата ………………………….………….

Дата ………………………….………….

Дата ………………………….………….

Дата …………………..……….………

Вашият личен ДИСТРИБУТОРСКИ НОМЕР Е:

ДИСТРИБУТОРСКИ
НОМЕР

Моля, винаги давайте този номер, когато
правите Вашите поръчки и във всички
контакти и кореспонденция с AquaSource.

AquaSource EOOD, с ЕИК 130500368, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Костенски водопад" № 47, вх. А, ет. 1,
тел. 0 7003 1003 ; имейл: info@aquasource.bg; www.aquasource.net

УСЛОВИЯ НА ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР
С подписите си, положени на обратната страна на този документ, страните: (1) АкваСорс ЕООД, с ЕИК 130500368, наричано по-долу „AquaSource“ и (2) лицето,
наричано „Дистрибутор”, приемат и се съгласяват отношенията между тях да се уреждат съгласно настоящите Условия на Дистрибуторски договор, наричан по-долу
„Договора”, както следва:
Изплащане на комисионни
Предмет на Договора
17. Дистрибуторът има право да получава комисионни в съответствие с
1. Дистрибуторът има право да закупува продуктите на AquaSource с
„€вро Бизнес Програмата“. AquaSource може да променя едностранно от
определена дистрибуторска отстъпка, която нараства по начин, определен от
време на време „€вро Бизнес Програмата“, като измененията влизат в сила не
AquaSource в „€вро Бизнес Програма”.
по-рано от 14-дни след обявяването им на Дистрибутора.
2. Дистрибуторът, също така, има право да получава комисионни и бонуси
за определени продажби на Продуктите на AquaSource, по схема и начин,
18. Дължимата комисионна на Дистрибутора се заплаща от AquaSource по
записани в „€вро Бизнес Програма”.
банков път, до 10-то число на месеца, следващ календарния месец на
3. Единственото финансово задължение на Дистрибутора за периода от 12
заработването й, след получаване на фактура, издадена от Дистрибутора (за
месеца от влизане в сила на този Договор е да закупи Началния
Дистрибуторите-юридически лица) или след изготвяне на сметка за изплатени
дистрибуторски пакет на цена от 40 лева. В случай, че Дистрибуторът не
суми от AquaSource (за Дистрибуторите-физически лица).
19. Дистрибуторите-юридически лица, ЕТ и ДЗЗД следва да издадат и
закупи никакъв продукт от AquaSource за период от 12 месеца, няма да има
предоставят на AquaSource фактура за всяка дължима комисионна. Фактурата
следващо автоматично подновяване на Договора.
Влизане в сила на настоящия Договор
следва да бъде предадена в офиса на AquaSource в срок от 5 дни от датата на
4. За да стане едно лице Дистрибутор е необходимо то да попълни
предаване на Дистрибутора на справката за дължимата комисионна за
данните си в този Договор и да закупи Началния дистрибуторски пакет.
съответния месец. Дистрибутор-физическо лице е длъжен до 31 януари на всяка
5. Влизане в сила на Договор, подписан от Дистрибутора на хартия: След
календарна година да представи на AquaSource подписана декларация по
като AquaSource получи химизираното копие на попълнения и подписан от
образец за актуалното си състояние на доходите и осигуряването, като също
страна на Дистрибутора Договор и плащането на Началния дистрибуторски
така се задължава при промяна в горните обстоятелства да уведоми AquaSource
пакет, то AquaSource издава регистрационен дистрибуторски номер на
за това, попълвайки нова декларация в рамките на до 5 работни дни.
Дистрибутора и му връща единия екземпляр на Договора, подписан и от
20. В случай, че Дистрибуторът не си потърси комисионната в срок до 5 години
от издаване на фактурата, то тя се погасява по давност и става недължима.
Дружеството. В този случай Договорът влиза в сила веднага след издаването
Параграф 15 от „Политика и Процедури” на AquaSource се заменя със
на регистрационния дистрибуторски номер.
следния текст: Независим статут на дистрибутора, задължения за
6. Влизане в сила на Договора при регистрация на Дистрибутора по
деклариране и заплащане на данъци
електронен път: След като получи попълнен Договора по имейл и плащането на
Началния дистрибуторски пакет, AquaSource издава на Дистрибутора номер,
21. Настоящият Договор не прави Дистрибутора служител на AquaSource по
разпечатва и подписва два екземпляра от Договора на хартия и ги изпраща на
трудов договор, нито търговски представител или търговски посредник по
Дистрибутора, който следва до 14 дни да върне единия подписан екземпляр на
смисъла на Търговския закон.
AquaSource. В тази случай Договорът влиза в сила от датата, на която
22. Дистрибуторът е независим от AquaSource изпълнител, който е длъжен
AquaSource получи върнато подписаното копие на Договора от Дистрибутора.
да изпълнява всички, произтичащи от дейността му данъчни, административни
7. AquaSource си запазва правото да отхвърли Дистрибутор в случаите,
и др. задължения (водене на счетоводство, данъчно деклариране на доходите,
описани в „Политика и Процедури”.
оборота, печалбата, подаване на изискуеми справки, внасяне на данъци и др.),
съгласно действащото законодателство на Република България. AquaSource
8. AquaSource няма да изплаща комисионни преди да е получило подписан
ще изпълнява законовите си задължения при изплащане на възнаграждения
Договора от Дистрибутора и на хартия.
Параграф 34 в „Политика и Процедури” на AquaSource се заменя със
на ФЛ за удържане и заплащане на осигуровки и данъци, съгласно
следния текст: Политика на обратно изкупуване на продукти при
изискванията на българското законодателство. AquaSource ще предоставя на
прекратяване на Договора
Дистрибутора, държавните и общинските органи необходимите във връзка с
9. Настоящият Договор може да се прекрати:
това документи. AquaSource не носи отговорност за допуснатите от
9.1 от AquaSource или Дистрибутора с или без причина и основание и без
Дистрибутора нарушения на законодателството.
Защита на данните
неустойка по всяко време с най-малко 14-дневно писмено предизвестие. Ако
23. AquaSource поема ангажимент да събира, съхранява, обработва и
предизвестието за прекратяване е отправено до страната на хартия, 14използва личните данни на своите дистрибутори при спазване на приложимите
дневния срок започва да тече от датата, следваща деня на получаване на
съобщението, а ако предизвестието за прекратяване е отправено по имейл,
закони и регламенти и по-конкретно:
14-дневния срок започва да тече от третия ден след получаването на
23.1 да получава, съхранява и обработва лични данни най-грижливо;
електронното писмо;
23.2 да се стреми личните данни, които обработва, да са точни и актуални;
23.3 да съхранява и обработва личните данни само за законни цели;
9.2 от AquaSource със 7-дневно писмено предизвестие поради нарушение на
23.4 да не използва и да не разкрива лични данни в случаи, неразрешени от закона;
разпоредбите на този Договор или на „Политика и Процедури“ на AquaSource;
23.5 да осигури адекватността на личните данни на целите, за които се събират;
9.3 В параграф 33 от „Политика и Процедури” на AquaSource е записана
подробно процедурата по прекратяване на Договора.
23.6 да не съхранява личните данни за период, по-дълъг от необходимото;
23.7 да предприема адекватни мерки за сигурност на данните срещу
10. В рамките на срок от 14 дни след сключване на Договора,
неправомерен достъп, промяна, разкриване или унищожаване.
Дистрибуторът има право да се откаже от него без неустойка чрез писмено
24. С подписа си под Договора, Дистрибуторът заявява, че е уведомен от
предизвестие за прекратяване и да върне Началния дистрибуторски пакет и
AquaSource, че данните, които е предоставил на Дружеството (включително: три
Продуктите, закупени за този период, които са останали непродадени, при
условие, че те са в състоянието, в което са били по време на покупката, (без
имена, адрес, имейл, телефон) ще бъдат съхранявани и обработвани в база
данни на Дружеството и ще бъдат използвани от AquaSource само за целите на
значение дали външната им опаковка е нарушена или не) и да изиска от
изчисляване на дължимата комисионна и за осъществяване на бизнеса на
AquaSource да възстанови пълната сума, заплатена за Началния
Дружеството, както и че AquaSource може да разкрие тези данни във връзка със
дистрибуторски пакет и Продуктите. Освен това, Дистрибуторът има право да
се откаже от всякакви поръчани, но все още недоставени продукти в 14същите цели на други дружества от групата компании на AquaSource,
дневния срок след сключване на Договора.
включително дружеството-майка, други дъщерни или свързани дружества, които
11. С изключение на случаите, когато изрично е посочено, че задълженията
могат да бъдат разположени в или извън ЕС, както и на други лица и пона Дистрибутора остават в сила и след прекратяване на този Договор
конкретно на други дистрибутори във връзка с йерархията на бизнеса.
(параграф 28 от „Политика и Процедури”), Дистрибуторът ще бъде освободен
За повече подробности относно политиката на AquaSource за защита на
от всякакви отговорности към AquaSource при прекратяване на този Договор.
личните данни и за запознаване с „Политика за поверителност“, моля вижте на
12. В случай, че Дистрибуторът прекрати Договора след изтичане на 14-дневния
адрес: http://www.aquasource.net/PrivacyPolicy.aspx?cid=6
Съобщения между страните
срок от сключването му, Дистрибуторът има право да върне на AquaSource всички
25. Всички съобщения между страните по Договора се изпращат на
Продукти, закупени от него за период от 90 дни преди прекратяването, които са
адресите, посочени от тях: за AquaSource – на официалния офис-адрес на
останали непродадени и да получи от AquaSource следното:
12.1 В случай, че Дистрибуторът прекратява Договора – цената (с включен
дружеството, посочен на интернет страницата му, а за Дистрибутора – на
ДДС), която Дистрибуторът е платил за Продуктите, минус:
адреса, посочен в този Договор или на друг адрес при промяна, за който
12.1.1 сума, равна на намалението на стойността им, в резултат на
AquaSource е било надлежно известено.
Страните изрично се съгласяват уведомленията и съобщенията, разменяни
влошаване на състоянието на Продуктите поради действие или бездействие от
между тях, да бъдат валидни и в случаите, когато са изпратени на
страна на Дистрибутора и
официалните имейли, посочени от страните.
12.1.2 справедлива такса за обработка;
Разни
12.2 В случай, че AquaSource прекратява Договора – цената (с включен
26. Доколкото все още съвместното съжителство не е уредено официално в
ДДС), която Дистрибуторът е платил за Продуктите, ведно с всички разходи,
българското законодателство, AquaSource ще приеме, че има такова, когато
направени от Дистрибутора за връщането на продуктите на Дружеството.
лицата подпишат съвместна декларация за това.
13.
Всяко такова възстановяване на суми става незабавно, при условие, че:
27. Страните се съгласяват, че неразделна част от този Договор са и следните
13.1 покупната цена е дължима при доставката на Продуктите или ако
Продуктите вече се намират у AquaSource; и
документи: „Политика и Процедури” на AquaSource и „€вро Бизнес Програма“. В
13.2 че Продуктите, които вече не са у AquaSource, ще бъдат доставени в
случай на разногласие между тях, приоритет ще има настоящият Договор.
срок от 21 дни от датата на прекратяването за сметка на AquaSource на
28. AquaSource може да променя „Политика и Процедури” като измененията
адреса, посочен в Договора.
влизат в сила не по-рано от 30 дни след обявяването им на Дистрибутора.
29. За всички промени в „Политика и Процедури” или в „€вро Бизнес
14. AquaSource има право да изиска доказателство за собственост,
Програмата”, AquaSource уведомява Дистрибутора чрез периодичния бюлетин,
например касови бележки за продажба на продуктите, които Дистрибуторът
иска Дружеството да изкупи обратно в съответствие с Договора.
чрез обявление в сайта или по друг подходящ начин.
15. Дистрибуторът приема и се съгласява, че комисионните, платени в
30. AquaSource е член на Българската асоциация за директни продажби
рамките на предходните 120 дни за продукти, върнати от Дистрибуторите под
(БАДП), като Дистрибуторът се съгласява да се придържа към условията на
Кодекса за добри потребителски практики и Кодекса за бизнес поведение на
него при прекратяване на договорите им, могат да бъдат приспаднати при
Асоциацията - http://www.bdsa-bg.com/.
изчисляване на неговата комисионна.
31. Към неуредените с настоящия Договор въпроси, се прилага българското
16. Сумите се възстановяват на Дистрибутора по начина, по който той ги е платил.
законодателство.
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