3H PRÍMA KFT.
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Betterware képviselők számára

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A 3H Príma Kft. (továbbiakban szolgáltató) a Betterware képviselők igénye alapján, egy vásárlói hálózat építését,
az érdeklődők tájékoztatását segítő webportál rendszert fejlesztett. A rendszer célja az érdeklődők egyszerű,
hatékony tájékoztatása, illetve a regisztrációs folyamat támogatása. Az oldal az érdeklődők felé a képviselő
személyes oldalaként jelenik meg, a képviselő személyes adataival. A tartalmak elhelyezéséről központilag
gondoskodunk. A személyre szabott oldalak a következők: Regisztráció, Munka és Kapcsolat.
A rendszer kereső optimalizált, ami a Google keresések szempontjából igen fontos. A keresőben előkelő helyen
hozza az oldalt a találati listában. A saját link lehetőséget ad a különböző közösségi oldalon történő
megosztásra, illetve tetszőlegesen elküldhető akár emailben is.
A rendszer lehetőséget biztosít bizonyos saját tartalmak elhelyezésére is. Ezek jellemzően saját cikkek (blog
bejegyzések) lehetnek. A saját tartalmak a portál többi felhasználójánál nem jelennek meg, de ez akár
engedélyezhető is.
A kapcsolat menüponton keresztül lehetőség van személyre szóló kommunikációt folytatni az érdeklődőkkel. Az
innen küldött üzenet minden felhasználó saját email címére érkezik meg.

A HASZNÁLAT FELTÉTELEI
A rendszer használatát kizárólag regisztrált Betterware képviselőknek tudjuk biztosítani, havidíj ellenében. Ez
jelenleg 1 575 Ft + Áfa / hó, amely összeget 2017. december 31-ig garantáltan nem emelünk.
A webportál használat feltétele a weboldalon történő regisztráció (megrendelés) és a szerződés elfogadása.
A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési
feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött
szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában
foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.)
kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A SZOLGÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI
A szolgáltató biztosítja az oldal működéséhez mindenkor szükséges technikai feltételeket, az oldal
karbantartását, valamint segítséget nyújt az oldal használatával kapcsolatban felmerült kérdésekben.
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