UMOWA WSPOLPRACY I SWIADCZENIA USLUG PROMOCYJNYCH zawarta z
Kuest Group z siedziba w USA 25 Cedar Heights Road Stamford, Ct 06905
zarejestrowanej w Stamford Connecticut USA pod numerem 3171823 zwanym w
dalszej czesci umowy
Kuest Group
1. Umowa dotyczy wspolpracy partnerskiej na podstawie, ktorej partner uczestniczy w
programie systemowym Kuest Group.
2. W trakcie prowadzenia przez siebie dzialalnosci promocyjnej partner jest
zobowiazany do przestrzegania regulaminu, kodeksy etyki jak rowniez planu
marketingowego Kuest Group.
3. Partner dbajac o swoj biznes powiniem promowac produkty wskazane przez Kuest
Group.
4. Partner rekomenduje do wspolpracy z Kuest Group nowych partnerow co oznacza
budowanie grupy konsumentow, oraz dba o jej staly rozwoj.
5. Z tytulu swiadczenia uslug promocyjnych partner otrzyma wynagrodzenie ( bonus )
od Kuest Group na zasadach okreslonych w planie marketingowym ( tabela premii ) i
regulaminie.
6. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreslony.
7. Umowa moze zostac rozwiazana jesli partner nie bedzie przestrzegal punktu numer 3
regulaminu Klubu Czlonka Kuest Group.
8. Kazda ze stron ma prawo do rozwiazania niniejszej umowy ze skutkiem na ostatni
dzien biezacego miesiaca kalendarzowego bez wskazania jakichkolwiek powodow.

9. Umowa niniejsza wygasa automatycznie w przypadku smierci partnera lub
przekazania-przeniesienia obowiazkow na osoby trzecie.
10. Partner ma prawo przekazac swoje prawa partnerskie na osoby trzecie wylacznie w
formie pisemnej potwierdzonej notarialnie.
11. Wszelkie dane personalne i adresowe partner zobowiazany jest uzupelniac na
biezaco uzupelniajac profil na stronie www.entasystem.pl.
12.Kuest Group ma prawo do jednostronnej zmiany tresci umowy zobowiazujac sie
jednoczesnie do poinformowania partnera o takich zmianach.
13.Partner ma prawo nie zgodzic sie z wprowadzonymi zmianami co jest rownoznaczne
z uniewaznieniem umowy.
14. Strony zobowiazane sa do przestrzegania niniejszej umowy.
15. Wszelkie spory wynikajace na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
działalności systemowej Kuest Group – Warszawa Rzeczpospolita Polska.
16. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku, gdyby ktorekolwiek postanowienie
niniejszej umowy okazalo sie niewazne badz nieskuteczne umowa pozostaje w mocy,
zas w miejsce postanowienia niewaznego badz nieskutecznego strony zobowiazuja sie
wprowadzic takie postanowienie wazne badz skuteczne, ktore w najwiekszym stopniu
realizuje cele wyrazone w postanowieniu niewaznym badz nie skutecznym, chyba ze
jedna ze stron wykaze, iz bez takiego postanowienia w ogole nie zawarlaby umowy.

