KLUBB -- AVTALE -- PARTNER
KLUBB(FORENING)

PARTNER(LEVERANDØR)

og

DITT KLUBBVANN AS

Det er inngått følgende "partneravtale" mellom Klubb og Partner.
Avtalens omfang:
1. Avtalen gjelder fra ______/_____/_____ til _____/______/_____
2. Avtalen gjelder alle klubbens spillere, trenere og ledere.
3. Avtalen gjelder
Alt:1 (Kr 4,- til klubb)
Alt: 2 (Kr 2,- til klubb)
Klubbdistribusjon
Partnerdistribusjon
Antall medlemmer i klubben:
medlemmer.
Avtalen forutsetter i snitt minimum 4 abonnenter pr. medlem i løpet år 1. i avtaleperioden.
Salg av abonnenter i år 1. avsluttes av klubb senest:
/ / 2015
XL fil med alle abonnenter sendes utfylt til partner senest:
/ / 2015
Eksempel: Klubbdistribusjon.
Forventet antall flasker solgt år 1:
(500 medlemmer*4 abonnenter*4 kvartaler*20 flasker pr kvartal)=
160.000 stk flasker a Kr 4,- i kickback pr flaske= Kr 640.000 til klubb, inkl. evt. mva.
År 2: 2 stk tilleggsabonnementer kickback total år 2 = kr. 960000,- til klubb.
*Ved salg av pall til bedrift med eget logovann, kickback kr. 1560,- pr pall til klubb.
Produkt: Salg av logovann for inntekt til klubben/foreningen.
Pris:

Vannet selges for kr. 15,- pr. flaske inkl pant til abonnent.

Partners(leverandørs) forpliktelser og rettigheter ovenfor Klubb(Forening):
1. Partner vil bistå klubben i alle spørsmål vedrørende Ditt klubbvann produktet.
2. Partner vil bistå klubben med den grafiske del ved utforming av etikett. Logo sendes
fra Klubb til Partner for videre design til korrektur etikett.
3. Partner vil sørge for at vannet blir levert til avtalt leveringspunkt.
4. Partner har rett uten kostnad å bruke klubbens logo som referanse i
egen profileringssammenheng.
5. Partner forplikter seg til å behandle eventuelle reklamasjoner hurtigst mulig.
6. Partner produserer avtaleskjemaer til klubbens abonnenter.
7. Partner har egen kontaktperson som vil arbeide aktivt, i fellesskap med klubben,
for å ivareta samarbeidet og mulighetene i partneravtalen.
8. Partner godtgjør med utbetaling av kickback hvert kvartal, etterskuddsvis 30 dager
etter levering. Klubben sender faktura til Partner på grunnlag av alle betalte
avtaler, på en xl fil.

Klubbens (foreningens) forpliktelser og rettigheter ovenfor Partner(Leverandør)
1. Klubb er forpliktet eksklusivt til Ditt Klubbvann og kan ikke inngå avtale med andre
leverandører av samme beslektet konkurrerende produkt.
2. Klubb skal aktivt støtte opp om Ditt klubbvanns intensjon om abonnentkonseptet.
3. Klubb forplikter seg til å se til at produktet blir distribuert, når avtale Alt. 1 er valgt
4. Klubb forplikter seg til å levere oversikt over sponsorer, slik at Ditt Klubbvann AS
kontakter disse for salg av eget logovann med kickback til klubben.
5. Klubb har rettighet til å selge vannet i klubbens kiosk/stadion og ved egne
engasjementer osv.
6. Klubb forplikter seg til å behandle mva. etter gjeldene regler.
Andre forhold:
1. Salg av 8 stk. abonnementer pr år fra et medlem/spiller, vil utløse gavekort på
kr. 1000,- fra Sport 1. Kostnad gavekort dekkes av Partner med 70%.
Partene
er enige om at innholdet i denne avtale ikke må offentliggjøres.
2.
3. Reforhandling av partneravtalen skal være ferdig senest 3 mnd før avtale utløper.
4. Dersom avtalen vesentlig misligholdes, kan avtalen sies opp med 3 mnd varsel.
5. Alle priser i kroner er oppgitt inkl. mva.
Leveringstidspunkter 2015.
Uke
9
09.03

Uke
12
30.03

Uke
16
29.04

Uke
19
18.05

Tidspunkter for levering i 2016 vil komme før utgangen av 2015
Uke
22
08.06

Uke
25
01.07

Uke
28
20.07

Uke
31
10.08

Uke
34
02.09

Uke
37
21.09

Uke
40
13.10

Uke
44
10.11

Uke
47
02.12

VEDLAGT FØLGER AVTALENS BETINGELSER FOR :
Sted/dato: Re,
Klubb/forening sign. leder:

Partner sign:

______________________

______________________

Foreningens kontakt person

Ditt klubbvann kontakt person

_______________________
Mail: .......................................

Mail :......................................

Mob: .......................................

Mob: ......................................

DITT KLUBBVANN AS
Visjon:
Verdier:
Slagord:

Bransjens forbilde
Vi går i takt - Vi er engasjerte - Vi viser mot
Ekspertise og service

Uke
50
22.12

