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  שנערך ונחתם בתאריך __________ עמלות הסכם

ן   (שמיר)להלן:  51-0673080,  ח.פ שמיר מערכות ומפעלים בע"מ בי

בי  ןו

 (הספק)להלן: 

 הואיל

 ודיוור בדואר אלקטרוני SMSשיווק רב ערוציים ובינהם מערכת  ושמיר מספקת פתרונות

 הואיל

 והספק מעוניין להציע את מוצרי שמיר ללקוחותיו

 

 מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 "ליד"(  -לרכוש את מוצריה ו/או שירותיה )להלן  הספק יעביר לשמיר מידע בכתב אודות לקוח שלו  המעוניין .1

שמיר תאשר בכתב קבלת הליד ובלבד שהליד  אינו עובד עם שמיר, אינו לקוח שלה ולא היה לשמיר כל קשר איתו  .2

 בטרם התקבל כליד מהספק. 

 שמיר תפנה אל הליד ותנסה להגיע איתו להסכם לקבלת שירותיה ו/או מוצריה. .3

שמיר לבין הליד תוך חצי שנה מיום קבלתו כליד אצל שמיר, ירשם הליד בדוח לידים  במידה  ותחתם עסקה בין .4

 מהתשלומים שתקבל שמיר מהליד. 25%מאושרים שתנהל שמיר והספק יהיה זכאי ל 

 שלבים בביצוע התשלום: .5

a.  לחודש שאחרי סוף הרבעון תוציא שמיר לספק דוח על כל הלידים המאושרים  20עד ה  -מדיי רבעון

 ולים שהגיעו מהם. והתקב

b. .הספק ינפיק חשבונית מס כחוק לשמיר על חלקו בתקבולים 

c. .שמיר תשלם לספק את חלקו בתוך חודש מקבלת החשבונית 

דוח הלידים המאושרים שתנהל שמיר ודוח התקבולים שהגיעו מהם ישמשו ראיה חלוטה לנכונות האמור בהם.  .6

יום מקבלת הדוחות ובטרם הנפקת  30נות בכתב לשמיר תוך במידה ולספק יש השגה לגבי האמור בדוחות, עליו לפ

 החשבונית בגין התקבולים המגיעים לו המפורטים באותם דוחות. אי הגשת השגה תהווה הסכמה לנכונות הדוחות.

 יום לאחר קבלת ההודעה. 30כל צד רשאי להפסיק את ההסכם על ידי הודעה בכתב לצד השני. ההסכם יסתיים  .7

ם, ימשיך הספק לקבל תשלומים שהתקבלו אצל שמיר בגין לידים מאושרים שהעביר בתקופת לאחר סיום ההסכ .8

  ההסכם וזאת למשך שנה ממועד סיום ההסכם.

תנאים אלו . http://public.inforu.co.il/partnersrulesv1ת הכלליים כפי שמופיעים מסכים לתנאי הסכם העמלוהספק  .9

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
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