
  

                                                                       

 

A partnerprogram feltételei 

a Solarity s.r.o. társasággal, székhely: Praha 6 – Dejvice, Vostrovská 787/45, 160 00, Cseh Köztársaság, stat. számjel: 

241 62 167, adószám: CZ24162167, C 184409 szám alatt bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett 

cégjegyzékbe 

(a továbbiakban: „SOLARITY”) 

 

A jelen változat hatályba lépésének dátuma: 23.5.2022 

1. A SOLARITY kereskedelmi társaság fotovoltaikus erőművekhez való elektronika és tartozékok értékesítésével 

foglalkozik az aktuális kínálatnak megfelelően (a továbbiakban: „Áruk”). A SOLARITY egy partnerprogram útján 

kívánja elmélyíteni üzleti kapcsolatait ügyfeleivel, amelynek feltételeit a jelen dokumentum tartalmazza. 

2. A SOLARITY kész arra, hogy az Árukat vásárló ügyfelei (a továbbiakban: „Vevő”) számára lehetővé tegye a 

belépést a partnerprogramba, és annak értelmében kedvezményt nyújtson számukra a további vásárlásokra, 

amennyiben teljesítik a jelen feltételeket. 

3. A SOLARITY partnerprogramjának három szintje van: BRONZE/SILVER/GOLD, amelyek a kedvezmények 

mértékében különböznek. A partnerprogram adott szintjére való belépéshez a Vevőnek a fent meghatározott 

feltételek szerint legalább 30 000 EUR (BRONZE), 80 000 EUR (SILVER), illetve 300 000 EUR (GOLD) 

összértékben kell Árukat vásárolnia a SOLARITY társaságtól. 

4. A partnerprogramba való belépés feltétele a jövőbeli szállításokra vonatkozó Tervezett ügyletek/projektek 

jegyzékének benyújtása, amennyiben ezt a SOLARITY igényli. A SILVER és GOLD szintű partnerprogramba 

való belépéshez további feltétel a Vevő és a SOLARITY közötti keretszerződés megkötése.  

5. A SOLARITY felhívja a figyelmet arra, hogy a partnerprogramba történő belépés biztosítása, illetve a 

partnerprogram alapján történő konkrét kedvezmény nyújtása nem minősül jogi kötelezettségnek, hacsak ezek 

nem következnek kifejezetten a SOLARITY társasággal megkötött szerződésből. A SOLARITY társaságnak 

jogában áll, hogy indokolt esetben kizárja a Vevőt a partnerprogramból. A Solarity társaságnak jogában áll 

dönteni a partnerprogramba történő belépés megtagadásáról, a partnerprogramból történő kizárásról, illetve a 

kedvezmény nyújtásának megtagadásáról, különösen abban az esetben, ha a Vevő megsérti a Solarity 

társasággal fennálló szerződéses jogviszonyt, vagy ha az előző időszakokban nem valósult meg a várt 

kereskedési volumen. 

6. A SOLARITY fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassa a partnerprogramba történő 

belépés és az abban való részvétel jelen dokumentumban meghatározott feltételeit. 

 

 

 


