
  

                                                                 

 
 

                                                       MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a GaO C-PS spol. s.r.o (Jánošikova 1644/4, 986 01 Fiľakovo, cg.45291446,adószám:SK2022923749),  

mint megbízó,  a továbbiakban: Megbízó, másrészről: 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

NÉV:________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:   

LAKCÍM:________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ 

NYILVÁNTARTÁSI                                               SZÁM:   

ADÓSZÁM:    

JOGI SZEMÉLY 

NÉV:_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________  

SZÉKHELY:_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________  

CÉGJEGYZÉKSZÁM:   

ADÓSZÁM:    

CÉG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY NEVE: 

BANKSZÁMLASZÁM:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________          

BANKSZÁMLASZÁM:_ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ _  

 

mint megbízott, a továbbiakban Megbízott között, alulírott napon az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Megbízó megbízza a Megbízottat a GaOC - PS spol. s.r.o Tagsági 

Megállapodása, és a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint termékeinek értékesítésével, melynek keretén 

belül a Megbízott a Megbízó nevében és utasításainak megfelelően 

jogosult harmadik személyekkel a GaOC - PS spol. s.r.o Tagsági 

Megállapodásának megfelelő szerződést és a VALID BEST4YOU 

termékek értékesítését közvetíteni. A Megbízott a Megbízó helyett 

aláírásra nem jogosult, így a megkötendő szerződéseket, egyéb 

dokumentumokat kizárólag GaOC - PS spol. s.r.o a jogosult aláírni, 

megkötni, mely szerződések megkötésére a GaOC - PS spol. s.r.o által 

üzemeltetett www.validbest4you.eu weboldalon történő regisztrálás, 

illetve rendelés leadásával is sor kerülhet. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat jelen szerződés szerves részét képezi, melyet a Megbízott 

megismert, az abban foglaltakat elfogadja. A GaOC - PS spol. s.r.o. 

szabályzatait a www.validbest4you.eu oldalon teszi közé. 
 

2. A megbízást a Megbízott jelen szerződés aláírásával elfogadja, szerződés- 

ben vállalt feladatait, kötelezettségeit a szerződés fejlécében feltüntetett 

Klubtagsági pozíción végzi el. Klubtag jelen szerződés aláírásával 

kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt, nevére szóló 

pozíción a Megbízott vállalkozás jelen szerződésben foglaltak alapján 

tevékenységét ellássa, a pozíción keletkezett jutalékot kiszámlázza, 

felvegye. 
 

3. A Megbízott kijelenti, hogy ő, vagy kapcsolt vállalkozása más, hasonló 

tárgyú tevékenységet nem végez, más konkurens hálózatnak nem tagja, 

illetve arról korábban a GaOC - PS spol. s.r.o -t írásban megfelelően 

tájékoztatta.  

azt kizárólag a GaOC - PS spol. s.r.o. előzetes  írásbeli hozzájáruló 

nyilatkozatával teheti meg. Amennyiben a Megbízott  a fentiekben 

hivatkozott rendelkezést megszegi, az a Megbízott részéről  

szerződésszegésnek minősül, és azonnali kizárást von maga után. 
 

4. Amennyiben a Megbízott vállalkozás adataiban, illetve a Klubtaggal fenn- 

álló jogviszonyában változás következik be, abban az esetben arról 

haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. 
 

5. A Megbízó a Megbízott tevékenységéért jelen szerződés mellékletét 

képező GaOC - PS spol. s.r.o Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

meghatározott jutalékot köteles fizetni. A Megbízó a Megbízott munkáját 

megvásárolható szóróanyagokkal, egyéb reklámanyagokkal, rendszeres 

képzésekkel illetve megfelelő tájékoztatással segíti. 
 

6. Az esedékessé vált jutalékról a Megbízó a Megbízott részére elektronikus 

úton kimutatást készít, a Megbízott által korábban megadott e-mail címre 

a kimutatást megküldi és a jutalékot számla ellenében megtéríti. 
 

7. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, melyet mindkét fél 

írásban a Ptk. 6:297.§-ban rögzített határidőre jogosult felmondani. 

Ebben az esetben a felek kötelesek egymással elszámolni. 
 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekben a Ptk. 

rendelkezései, különösen a Ptk. 6:288-301.§-ai az irányadók. 

9. Jelen szerződésből eredő vitákat a felek elsődlegesen egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy értékhatártól 

függően a felek alávetik magukat a hatályos jogszabályok szerinti 

bíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 

 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
 

   

helység, dátum helység, dátum 

 
 

   

A Megbízott képviselője Klubtag 
 

Kelt: , Aláírás:    

GaO C-PS spol. s.r.o 

 

GaO C-PS spol. s.r.o :Tel.: +36- 70-719-07-58;   e-mail: info@validbest4you.eu, www.validbest4you.eu 

Klubtag azonosító: M-   

Klubtag neve:   


