Happont együttműködési megállapodás
Amelyet egyrészről a Happont a Rukkola.hu oldalon (továbbiakban Happont Jelentkezés oldal) történő
jelentkezésekor adatai megadásával és a “Elolvastam és tudomásul veszem a Happont együttműködési
megállapodásban foglaltakat.” jelölődoboz bejelölésével, másrészt a Publio Kiadó Kft. (székhelye: 9178
Hédervár, Kont István utca 2.; cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-025609; adószáma: 23757679-2-08;
bankszámlaszáma: 11737007 20757687 OTP BANK; képviseli: Alcser Norbert ügyvezető) elfogad.
I.
Az együttműködési megállapodás célja
1. A rukkola.hu és a Happont feladatkört ellátó üzletek közötti együttműködés hivatalos formába
öntése, a Happont feladatkörrel járó teendők ellátása.
II.
A Happont kötelezettségei
1. A Happont vállalja, hogy
a. a rukkola.hu felhasználói által leadott könyveket minimum 10 (vagy választhatóan 20,
30) munkanapon keresztül megőrzi;
b. felelősséggel tartozik a leadott könyvek meglétéért és egyedi sorszámmal látja el őket;
c. a megőrzési határidőn túl a happonton maradt könyveket:
i. vagy a Publio Kiadó Kft. 30 napon belül elhozza
ii. vagy a Happont szabadon elérhetővé teszi a rukkola.hu felhasználói számára
d. helyet biztosít a Happont helyiségén belül, a Publio Kiadó Kft. szóróanyagainak
elhelyezésére;
e. a happont matricát kiteszi mindenki által jól látható helyre.
III.
A Publio Kiadó Kft. kötelezettségei
2. A Publio Kiadó Kft vállalja, hogy
a. a Happont listázása a rukkola.hu/happontok aloldalon minden adatával, képpel, az
oldalára mutató hivatkozással és rövid bemutatkozó szöveggel;
b. az ajánlott Happontokat passzoláskor a lista elején jeleníti meg;
c. további kedvezményes marketing lehetőséget biztosít a Happontoknak (ld. 1. sz.
Melléklet)
IV.
Kapcsolattartás
Az Együttműködési megállapodás végrehajtása során a kapcsolattartó személyek:
a) A Publio Kiadó Kft. részéről:
Alcser Norbert e-mail: csapat@rukkola.hu
b) A Happont részéről: a Happont Jelentkezés oldalon megadott kapcsolattartói adatokkal.
V.
Az Együttműködési Megállapodás érvényessége

1. Ha felek kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy saját hibájukból részükről a teljesítés
elmarad, akkor az az Együttműködési megállapodás azonnali, rendkívüli bontását vonja maga
után.
2. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, amelyet bármelyik fél jogosult a másik
félhez intézett írásbeli nyilatkozat útján 30 napos felmondási idővel felmondani.
3. A megállapodás a felek egyetértésével – kizárólag írásban – módosítható.
4. A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. A
jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt
írják alá.
5. Jelen megállapodás értelmezése vagy végrehajtása során bármely felmerülő kérdést vagy
problémát az aláíró felek kölcsönös egyetértésével kell megoldani.
6. A megállapodás a Happont jelentkezési oldalon történő jelentkezéssel egyidejűleg lép életbe és
visszavonásig érvényes.

1. sz. melléklet
A rukkola.hu által kínált hirdetési lehetőségekhez képest a Hivatalos Happontok kedvezményesen
hirdethetnek. A vonatkozó kedvezmény mértéke: a Happont által vállalt megőrzési idővel megegyező
százalék a mindenkori listaárakból (10 napos megőrzés esetén 10%, 20 napos megőrzés esetén 20%, 30
napos megőrzés esetén 30% kedvezmény a listaárhoz képest). A kedvezmény maximális mértéke: 30%.
Ezen felül további egyedi Happontokra vonatkozó marketing eszközök:
1. Ajánlott Happont: PR cikk lehetőség a salata.rukkola.hu oldalon, a rukkola.hu hivatalos blogján
(Happont ajánló) + ennek a kivonata megjelenik hírlevélben, Facebook bejegyzésben, Twitter
üzenetben.
2. “Happont logódoboz”-ba kerülés lehetősége, amely minden könyv adatlapon megjelenik és
maximum 6 logót tartalmazhat egyidőben.
3. Banner elhelyezése a passzolási ablakba és azokba az email értesítőkbe, amelyekben a Happont
leadási pontként megjelenik.
A listaárakról és a Happontokra vonatkozó egyedi árakról további részletes tájékoztás a
csapat@rukkola.hu email címre írva kérhető.

