КАРТОВА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КЪМ
КАРТОВА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИ

Днес........201.....г. в гр. София между:
Национален съюз на трудово-производителните кооперации /НС на ТПК/, гр.
София, бул. ”Дондуков” № 11 ет.5, ЕИК 000696508, представляван от
председателя Стилиян Скулиев Баласопулов, наричан в договора
„ОРГАНИЗАТОР” и
.......................................................................................................................................
.............................
Наричан в договора „УЧАСТНИК“ се сключи този договор за следното:
1. Участникът приема да участва в Картовата програма на НС на ТПК с
посочените в точка 4 търговски обекти.
2. Участникът приема отговорността и задълженията, произтичащи от
Общите условия на Картова програма на НС на ТПК актуални към датата
на сключване на договора. Бъдещи изменения на Общите условия се
прилагат за всички Участници, които имат сключени договори с
Организатора към датата на влизането им в действие.
3. Страните се договарят да се ръководят в дейността си по реализация на
КП на НС на ТПК съгласно ОУ. В случаите, в които това не е възможно
страните се задължават взаимно да се споразумеят за своите действия,
а когато това е необходимо сключват двустранно писмено споразумение.
4. Участникът определя следните свои търговски обекти за присъединяване
към КП на НС на ТПК:
1. Търговски обект /наименование, тип/................................................;
2. Адрес на обекта:..................................................................................;
3. Управител /отговорно лице/ на обекта /Име, презиме, фамилия,
телефон за контакт/:............................................................................;
4. Телефон на обекта:..............................................................................;
5. Други данни за контакт с обекта /e-mail,
WEB/:………………………………………………………………….………;
6. Профил на обекта/видове предлагани
продукти/:...............................................................................................;
7. Търговски отстъпки в обекта за целите на КП на НС на
ТПК:.........................................................................................................
..............................................................................................................;
8. Дата на присъединяване на обекта/в случаите, когато се
различава от датата на подписване на настоящия
договор/:.....................................................................................;
9. Необходим брой обозначаващи материали съгласно т. 9.4 от
Общите условия на КП на НС на ТПК:.....................................
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5. Промени на участващите търговски обекти в Картовата
програма на НС на ТПК след сключване на този договор се извършват
писмено, съгласно Общите условия на картовата програма.
6. Договорът може да бъде прекратено в следните случаи:
- по взаимно писмено съгласие на страните;
- с едномесечно писмено предизвестие.
7. Възникнали спорове между страните се разрешават чрез преки
преговори, включително със съдействие на Арбитражната комисия на НС
на ТПК, по реда и условията на Правилника за нейната дейност.
8. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
9. Договорът влиза в сила от деня на подписването му и е с неопределен
срок на действие.
10. Този договор може да се изменя само с допълнително писмено
споразумение между Участникът и Организатора.
11. Настоящият договор се състави в 2 еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.
Организатор:...............................
/С. Баласопулов/

Участник:..................................
/..................................../
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