
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Εταιρική υπογραφή / corporate signature 

Location Date Location DateLocation Date

Διαφημιστικό Κείμενο / ad Text
Πεδία Δραστηριότητας / fields of Activity

       15.Καταστήματα οικοδομικού εξοπλισμού 
             Κήπος & ζώα:

       18.Ψύξη - Θέρμανση - Ενέργεια:       5.Είδη δώρων & περιστάσεις

            Elecronics & PC

          Sports & Entertainment             Fashion & Apparel

           For business clients B2B

          Books & Services            Μusic  & Movies

       15.Building supply stores, Garden & animals

           Home & Household

         Picture & Sound

          Restaurant & Entertaiment

Τόπος , ημερομηνία Τόπος , ημερομηνία Τόπος , ημερομηνία 
Σύμβουλος / business partners Consultant. Εταιρική υπογραφή / signature, Commercial Partner

       14.Τρόφιμα & ποτά:

       13.Ταξίδια & διακοπές:

       12.Σπίτι & Νοικοκυριό:

Όροι αναζήτησης, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην σύντομη περιγραφή / search Terms:
            Διάβασα και αποδέχομαι πλήρως τους Γενικούς 'Ορους για συμβεβλημένους Εμπο/κούς Συνεργάτες μαζί με τα συνημμένα του myCityClub.

       20.Διάφορα:
          Food & Drinks

           Cooling - Heating - Energy

           Other:

          Gift shops & Gadgets

           Travels & Vacations
       6.Εικόνα & Ήχος:

       7.Εστιατόρια-διασκέδαση:

       19.Για εταιρικούς πελάτες B2B:

Τηλέφωνο: Теl:
E-mail 1 

Πόλη: City: E-mail 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

         Online-Κατάστημα υπαρκτό:

Ιστοσελίδα: Site:

          Agriculture & Agronomy            Toys, Baby & Child

       Κεντρικό κατάστημα  _______________________________________

Σημείωση: Η Αρχή της ισότητας Τιμολόγησης όπως προβλέπεται από τους Γ.Ο.Χ.(η έκπτωση ισχύει στην τελική τιμή) γίνεται αποδεκτή.

Θέσπιση χρέωσης: Όταν το cash back είναι στα 15.00 € τότε Κατάθεση από 20,00 € και άνω;  Πληροφορίες μέσω  Φαξ:             E-mail:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

           Health & Beauty

PETRICH, 2850        I am not a member yet  

Προμήθεια Μεσολάβησης:

         8.Ηλεκτρονικά & Υπολογιστές:       1.Αυτοκίνητα & Μοτο:
          Cars & Μοτο

       11.Παιχνίδια, Μωρό & παιδί:

       10.Μουσική  & Ταινίες

       17.Υγεία & Ομορφιά:

         9.Μόδα & ένδυση       2.Αθλητισμός & ψυχα/γία 

       3.Βιβλία & Υπηρεσίες:

       4.Γεωργία/Γεωπονία:

% επί των μεικτών εσόδων: 

Special Agreements:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

       16.Υποδήματα, τσάντες & αξεσουάρ:
           Shoes, Bags & Accesoreis

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Υπεύθυνος επικ/νίας: Contact Person:

Company ID: (αν υπάρχει)

Επωνυμία: Name:

Κινητό:
Eπικοινωνία Fax:

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 
CONTRACT EMPORIKOU SYNERGATI myCityClub

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ:

COMPANY CATEGORY: BUSINESS DEPARTMENT:

Company Details:

Οδός: Address:

Διακριτικός τίτλος: Distinctive Title: 

Gotse Delchev 15  I am alredy a member ID:

         Με υποκαταστήματα. Υποκαταστημάτα  ______  Διευθυντ
       myCityClub Κάρτα μέλους 

Email: info@mycityclub.net 

ΑΦΜ: VAT: Περιοχή: Area:T.K. Post code:ΔΟΥ:

VAT: BG-203797539 



Γενικοί Οροί Συναλλαγής για τις Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις.

1. Το myCityClub με έδρα στην Βουλγαρία λειτουργεί μια κοινότητα αγορών, η οποία παρέχει στα μέλη της την
δυνατότητα να κάνουν από κοινού αγορές από συμβεβλημένες επιχειρήσεις, με σκοπό να έχουν πλεονεκτήματα
όρων αγοράς από αυτές. Δηλαδή να έχουν ποσοστό επιστροφής από τις αγορές τους ή άλλα προνόμια που εκ των
προτέρων θα έχουν συμφωνηθεί με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Η αγορά των υπηρεσιών και των
εμπορευμάτων θα γίνετε απ’ ευθείας από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις μέσω της κάρτας μέλους που εκδίδει
το myCityClub στα μέλη του. Η ενημέρωση για την κάθε αγορά των μελών από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις
θα γίνετε μέσω διαδικτύου. Οι πληροφορίες για της αγορές θα υποστηρίζονται με ασφάλεια μέσω διαδικτυακής
υπηρεσίας μεταξύ του πελάτη και των συμβεβλημένων με το myCityClub online έμπορων διαδικτύου,
λιανοπωλητών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
2. Η συμβεβλημένη επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τοποθετεί σε ορατό σημείο της εισόδου της αλλά και στο
ταμείο της, τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα που θα της χορηγήσει το myCityClub και είναι υποχρεωμένη να τα
διατηρεί όσο διάστημα θα ισχύει η σύμβαση. Επίσης, οποιαδήποτε χρήση του ονόματος και του λογότυπου του
myCityClub δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση. Το myCityClub δικαιούται να
διαφημίζει τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία και τα λογότυπα τους, για την
προώθηση των πωλήσεων. Η συμβεβλημένη επιχείρηση συμφωνεί ότι θα ενημερώνει εγγράφως για
οποιανδήποτε μεταβολή.   
3. Να δίνει στα μέλη του myCityClub τις αναγραφόμενες εκπτώσεις – παροχές για όσο διάστημα διαρκεί η
συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και του myCityClub.  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι αόριστη.
4. Να δίνει τις ίδιες τιμές όπως στους άλλους πελάτες του και επιπλέων τις παροχές που συμφωνήθηκαν. 
5. Σε περίπτωση εκπτώσεων ή ειδικών προσφορών οι αναγραφόμενες παροχές: ΙΣΧΥΟΥΝ         ή ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
6. Οι αναγραφόμενες παροχές ισχύουν για τους κατόχους της κάρτας και τα μέλη των οικογενειών τους, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά.
7. Συνεργασία επιχείρησης με το myCityClub γίνεται κατόπιν αιτήσεως της επιχείρησης. Η αποδοχή της αίτησης
είναι αποκλειστικό δικαίωμα του myCityClub,  Μπορεί να την απορρίψει χωρίς αιτιολογία. 
8. Οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν Internet για να ενημερώνουν στα συμφωνηθέντα χρονικά
διαστήματα τις αγορές που έγιναν από τα μέλη του myCityClub. 
9. Οι επιστροφές των μελών γίνονται άμεσα από το ταμείο Cashback της επιχείρησης και πρέπει πάντα να έχουν
θετικό υπόλοιπο, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει η εξόφληση των επιστροφών και υπάρχει κίνδυνος να λύεται η
σύμβαση μονομερώς.  
10. Η επιχείρηση κάνει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για το ταμείο Cashback και εκδίδεται
το τιμολόγιο το οποίο και εκτυπώνει μέσα από το γραφείο της.
11. Σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής των αναγραφόμενων παροχών ή διακοπή της προβολής της επιχείρησης,
πρέπει να ενημερωθεί το myCityClub άμεσα και εγγράφως.
12. Το κόστος προβολής στο site του myCityClub θα ορίζεται από την εκάστοτε πολιτική της, που θα είναι γνωστή
εκ των προτέρων στην συμβεβλημένη επιχείρηση.
13. Το myCityClub δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικής ή άλλης διαφοράς μεταξύ της συμβεβλημένης
επιχείρησης και των μελών του.
14. Οι κωδικοί πρόσβασης που θα δίδονται στην συμβεβλημένη επιχείρηση, απαγορεύεται να δίδονται σε τρίτους
και πρέπει να φυλάσσονται με πολύ προσοχή.
15. Οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της συμβεβλημένης επιχείρησης, πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα. 
16. Το myCityClub έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.
17. Η συμβαλλόμενη επιχείρηση έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση, ενημερώνοντας τουλάχιστον ένα
μήνα πιο μπροστά το myCityClub.
18. Τα μέλη του myCityClub έχουν το δικαίωμα για τα φυσικά καταστήματα να ρωτούν στις συμβεβλημένες
επιχειρήσεις γιατί δεν εμφανίζονται οι αγορές τους μετά το συμφωνηθέν διάστημα.
19. Η αλλαγή κάποιου όρου δεν ακυρώνει όλη την σύμβαση.
20. Εάν ο συνεργάτης μετά την εγγραφή του καταστήματος δεν κάνει follow up σε 10 ημέρες, τότε το κατάστημα
να επικοινωνεί με την εταιρεία η οποία σε συνεργασία με τον bussines member να επιλύεται το πρόβλημα.
21. Για οποιαδήποτε διένεξη, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βουλγαρίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.


	Φύλλο LATIN

