Értékesítési szerződés
A kretivkonyvek.net oldalon történő e-könyv értékesítésre
1.) Szerződő felek:

……………………………………………………………………. (cég, vállalkozás, egyéni vállalkozó), mint
Megbízó,
Székhely:
Postacím:
Adószám:
Bankszámlavezető fiók neve:
Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
valamint, Tóth László EV, mint Megbízott
Székhely: 2173 Kartal Dobó utca 30.
Levelezési cím: 2173 Kartal Dobó utca 30.
Telefon: 06-209-816-934
E-mail: vidirita@kreativiras.com
2.) A szerződés tárgya:
A megbízó által magánkiadásban kiadott ……………………………………………………………………
című, elektronikus – .html vagy .doc – formátumú könyvének bizományi értékesítése a
Kreatív Könyvek kiskereskedelmi csatornáin.
A könyv fogyasztói ára: ………………….. Ft.
A könyv javasolt kategóriája: ………………………………………….
(Kategóriajavaslat nélkül a kreativkonyvek.net oldalon, az E-könyvek kategóriában, a szerző
nevének alkategóriájában fog megjelenni a könyv.)
3.) A felek kötelezettségei:
3.1.: A Megbízó kötelezettségei:
a: A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott rendelkezésére bocsátja a nevezett könyv .html vagy .doc
verzióját.
b: A Megbízó ezen szerződés visszaküldésével könyvleírást küld a Megbízottnak, amely leírást a
kreativkonyvek.net oldalon a Megbízott felhasznál az értékesítés segítésére.
c: A Megbízó – ha van – megküldi a kreativkonyvek.net oldalán felhasználásra a könyv borítóját a
Megbízottnak.
3.2.: A Megbízott kötelezettségei:
a: A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által megküldött digitális .html vagy .doc fájlt a vevők
megrendeléseinek megfelelően egyénileg konvertálja .pdf, .epub, .mobi fájlformátumokba, minden
fájlt ellátva egy egyedi azonosítóval.

b: A Megbízott vállalja, hogy a Magyarországon leggyakrabban használt torrent oldalakon letiltatja
a nevezett e-könyv megosztását, feltöltését.
4.) Fizetési feltételek
a: A Megbízottat az általa forgalmazott e-könyv kiskereskedelmi – fogyasztói - árából 50% kereskedelmi
árrés illeti meg.
b: A Megbízónak járó, az értékesítésből származó 50% jutalékot a Megbízott a Megbízó számára, előre
kiállított számla ellenében, 8 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki.
c: A Megbízott havonta értékesítési jelentést küld, de elszámolásra akkor kerül sor, ha a Megbízó
számára fizetendő jutalék összege eléri a minimum 5.000,- forintot.
d: Abban a hónapban, amikor nem történt értékesítés, a Megbízott nem küld jelentést.
5.) A szerződés időtartama és hatálya
a: Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik.
b: Bármely fél felmondhatja a szerződéstől 30 napos felmondási idővel. A szerződés felmondása csak
írásban történhet. A szerződés felmondása nem vonatkozik a Megbízott által megkezdett értékesítési
teljesítésekre.
c: Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.
d: Jelen szerződést a felek bármikor módosíthatják, írásban történő kezdeményezésre.
e: Jelen szerződést a felek a jogszabályokban lehetővé tett módon, hiányos vagy hibás teljesítés esetén
megszüntethetik.
6.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevágó cikkelyei az irányadóak.
7.) A felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ha erre nincs mód, akkor a felek
alávetik magukat a Gödöllői Járásbíróság illetékességének.
8.) A fenti értékesítési szerződést a felek átolvasás után, akaratukkal mindenben megegyezőként,
jóváhagyólag írták alá.

Dátum: ………………………………………………………

………………………………………..
Tóth László EV

