UMOWA CZŁONKOWSKA
KLUBU smaKKawy
nadany przez Klub smaKKawy numer członkowski
..............................................................................................
Zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy:
ENTOS LIMITED
The Legacy Business Centre 2a Ruckholt Road
Office 228, London, E10 5NP
zwanym dalej Klubem smaKKawy
a:
Nazwisko i imię: .....................................................................................Data urodzenia: ......................................................................
dalej: Członek Klubu

Adres:..........................................................................................................................................................................................................
Telefon: ..................................................Fax: ...............................................e-mail: ................................................................................
CHCĘ / NIE CHCĘ* przekazać korzyści z obrotów osobistej aktywności Członka Klubu SmaKKawy do innego programu.
Nazwa innego programu:.............................................................Nr ID w innym programie:...............................................................
DANE OSOBY REKOMENDUJĄCEJ DO KLUBU SMAKKAWY
Nazwisko i imię: ......................................................................................Numer Członkowski:..............................................................
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKA KLUBU
Nazwa: ........................................................................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................................................
NIP: ...........................................................KRS:.....................................................(EDG): ......................................................................
* niepotrzebne skreślić

Podanie danych osobowych w rubrykach oznaczonych wytłuszczonymi literami jest obowiązkowe,
bez ich podania rejestracja w Klubie smaKKawy nie jest możliwa.
1. Zawarcie niniejszej umowy uprawnia Członka Klubu do zakupu
produktów, jak również do uczestnictwa w oferowanym przez Klub
programie marketingowym.
2. Członek Klubu ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z
nieuczciwego postępowania rynkowego. Żadne konsekwencje z tego
tytułu nie obciążają Klubu smaKKawy.
3. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że Klub smaKKawy może
dokonać zmian w zapisach planu marketingowego oraz Regulaminu
Klubu. Zmiana wchodzi w życie po jej publikacji i przesłania informacji
o tym fakcie Członkowi Klubu drogą mailową, na adres podany w
Umowie Członkowskiej, wraz ze wskazaniem obszarów zmian.
4. Strony jednomyślnie stwierdzają, że załącznikiem nr 1 do niniejszej
umowy jest Regulamin Klubu smaKKawy, który Członek Klubu
otrzymał przed podpisaniem umowy, zapoznał się z nim i zaakceptował
jego treść. Załącznik ten stanowi integralną część umowy.
5. Klub smaKKawy zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie
akceptacji umowy.
6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer
dwa do niniejszej umowy.

7. Podpisaniem niniejszej umowy Członek Klubu wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Klub
smaKKawy w celach związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t. jedn.
Dz.U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 z pózn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z pózn.
zm.). Dodatkowo Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie od
Klubu smaKKawy informacji handlowych oraz innej korespondencji
związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
8. Strony oświadczają, że znana jest im treść oraz warunki umowy, którą
podpisują. Klubowicz oświadcza dodatkowo, że miał możliwość
uzyskania odpowiedzi na swoje pytania od osoby rekomendującej go,
oraz od pracowników Klubu smaKKawy przed podpisaniem Umowy.
Umowa wchodzi w życie po podpisaniu jej przez Klub smaKKawy i
otrzymaniu przez Klubowicza numeru członkowskiego.
9. Wszystkie sprawy sporne, wynikające z niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Klubu
smaKKawy.

...........................................
miejsce, data

.....................................................................................
Członek Klubu

...........................................
miejsce, data

.....................................................................................
Klub smaKKawy

