Aneks VACATIONS IBE nr ..... z dnia ............................
Do umowy nr ........................................... z dnia .............................. :
Pomiędzy:
Firmą Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 53-025, ul. Skarbowców 115/6,
reprezentowaną przez:
1 ) Zofię Biela-Berdowską, zwaną dalej Pełnomocnikiem Dostawcy
a
firmą ....................................................................................................... z siedzibą w..............................................
reprezentowaną przez:
1) ............................................................... ,
2) ............................................................... ,
zwanym dalej Partnerem
Nr Klienta ....................
§1
Pkt 1. Otrzymanie haseł i linku do panelu konfiguracyjnego wyszukiwarki na Państwa stronę internetową dołączonej do systemu
rezerwacyjnego MerlinX, zobowiązuje Partnera do uiszczania dodatkowej opłaty w wysokości 120 PLN netto miesięcznie. Kwota ta
będzie podlegać odliczaniu z tytułu dokonywanych rezerwacji w systemie MerlinX. (zgodnie z § 4 pkt 2 umowy o odpłatne
użytkowanie programu MerlinX).
Pkt 2. Ostateczną zgodę na prezentowanie oferty na stronie internetowej Partnera podejmuje touroperator. W razie braku autoryzacji
oferta organizatora będzie wyłączona.
Pkt 2.1. Licencja wyszukiwarki automatycznie nie upoważnia Partnera do sprzedaży i prezentowania ofert Touroperatora. Kwestia ta
jest regulowana umową pomiędzy Partnerem i Touroperatorem.
§2
Warunki implementacji wyszukiwarki:
Pkt 1. Dostawca nie świadczy żadnej formy wsparcia kodowania PHP.
Pkt 2. Partner zobowiązany jest zlecić implementację wyszukiwarki firmie, która ma odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w
osadzaniu modułów bazujących na oprogramowaniu PHP.
Należy wypełnić dane:
Nazwa Firmy: …............................................................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................................................................
NIP: …...........................................................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu technicznego z dostawcą (MerlinX): …....................................................................................................
Pkt 3. Dostawca nie udziela wsparcia technicznego osobom prywatnym, które nie są podmiotem gospodarczym (firma
programistyczna).
Pkt. 4 Dostawca nie supportuje i nie posiada plug in do WordPress, Joomla, bądź innych podobnych CMS-ów, środowisk, bądź
serwisów.
§ 3
Pkt 1. Pozostałe punkty umowy o odpłatne użytkowanie Programu MerlinX pozostają bez zmian.
Pkt 2. Niniejszy aneks zostaje zawarty na czas nieokreślony i może być rozwiązany przez każdą ze Stron z zachowaniem 3
miesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od nowego pełnego miesiąca

§ 4
Pkt 1. Partner zobowiązuje się do wybrania jednej z opcji/formy podłączenia wyszukiwarki na stronie www (proszę o podpisane przy
właściwej formie podłączenia)*.
free instal
opcja gate – osadzenie na
stronie
bez opłaty instalacyjnej
jako odwołanie do naszych
serwerów

.............................................
podpis

jednorazowa opłata
..............................................
instalacyjna w wysokości 100
podpis
pln netto (za pliki instalacyjne)

Pkt 2. Opłata za każdą godzinę w przypadku pomocy supportu wynosi 100 PLN netto/ za każdą godzinę pracy supportu.
Pkt 3. Adres strony internetowej na której będzie zainstalowana wyszukiwarka MerlinX
.
www........................................................................................................................................................................................
§ 5
Pkt 1. W przypadku dokonania rezerwacji on-line każda taka rezerwacja pochodząca ze strony internetowej Partnera
rozliczona miesięcznie w formie prowizji w wysokości 0,5% od ceny brutto wycieczki.
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będzie

Pkt 2. Partner poda dane osoby kontaktowej odnośnie rezerwacji on-line: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon …................................
…....................................................................................................................................................................................................................
Pkt 3. W przypadku udostępnienia możliwości płacenia kartą, przy rezerwacji on-line Partner sam rozlicza się za dokonane płatności z
właściwym podmiotem obsługującym transakcję.

...................................................

...................................................

Dostawca

Partner

(podpis i pieczątka)

(podpis i pieczątka)

* wymagane podpisanie wybranej opcji umieszczenia wyszukiwarki na stronie Partnera
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