DROP SHIPPING SIGN-UP FORM
Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο:

Επωνυμία εταιρείας/domain:

Διεύθυνση έδρας:

ΑΦΜ & Δραστηριότητα:

Συνεργαζόμενες μεταφορικές - ταχυμεταφορικές:

Μέσος όγκος ημερησίων αποστολών που αποστέλλω από την έδρα μου:

Όροι συμμετοχής στην υπηρεσία:
Ελάχιστο όριο αποστολής παραγγελίας: 20 ευρώ με ΦΠΑ.
Οι επιστροφές ελαττωματικών και λανθασμένων προϊόντων θα
γίνονται στην έδρα του συνεργάτη και από εκεί και έπειτα θα
ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιστροφής που ακολουθείται
και για την επιστροφή των προϊόντων χονδρικής που
στάλθηκαν λανθασμένα ή ελαττωματικά, όπως αυτή
περιγράφεται και στους όρους χρήσης στο tradesor.gr

Οι μεταφορικές-ταχυμεταφορικές εταιρείες θα
παραλαμβάνουν τα δέματα από την έδρα της Tradesor O.E
κατόπιν εντολής του συνεργάτη τις καθημερινές εργάσιμες
ημέρες και κατά το διάστημα 15:00-16:30, εκτός Σαββάτου.
Τα απαραίτητα παραστατικά όπως αποδείξεις λιανικής και
τιμολόγια προς του πελάτες λιανικής θα στέλνονται
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον συνεργάτη.

Η εταιρεία Tradesor O.E με ΑΦΜ 801212868, ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και στην οδό Σαπφούς 30, Τ.Κ 54627
συναινεί να παρέχει υπηρεσίες τριγωνικής πώλησης "Drop Shipping" προς τον συνεργάτη με ΑΦΜ ________________, ΔΟΥ ______________
που εδρεύει __________________ στην οδό ____________________ με Τ.Κ _________.
Η εταιρεία Tradesor O.E θα λαμβάνει 4% προμήθεια επί του τελικού ποσού της εκάστοτε αποστολής με ΦΠΑ που θα πραγματοποιείται για
λογαριασμό του συνεργάτη και θα αφορά μόνο αποστολές αντικαταβολής.
Η εταιρεία Tradesor O.E δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής λάβει σπασμένο ή κατεστραμμένο προϊόν με
υπευθυνότητα της μεταφορικής-ταχυμεταφορικής εταιρείας του συνεργάτη.
Η εταιρεία Tradesor O.E δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής δεν λάβει την παραγγελία του σε εύλογο
χρονικό διάστημα με υπευθυνότητα της μεταφορικής-ταχυμεταφορικής εταιρείας του συνεργάτη.
Η εταιρεία Tradesor O.E οφείλει να συσκευάσει με ασφάλεια και με όλες τις πρότυπες συνθήκες αποστολής και προετοιμασίας δέματος,
όλες τις αποστολές του συνεργάτη που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή.
Η εταιρεία Tradesor O.E δεσμεύεται ότι θα αποστέλλει αυθημερόν όλες τις παραγγελίες αντικαταβολής του συνεργάτη προς τους τελικούς
καταναλωτές εφόσον ο συνεργάτης τηρήσει ρητά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η παραγγελία του συνεργάτη που θα αφορά αποστολή προς τον τελικό καταναλωτή με μεταφορική-ταχυμεταφορική, είναι τουλάχιστον
20 ευρώ με ΦΠΑ. Ο μέγιστος όγκος αποστολών του συνεργάτη που θα εκτελεί η εταιρεία Tradesor O.E θα είναι 15 αποστολές/ημέρα.
2) Ο συνεργάτης οφείλει να αποστείλει τα συνοδευτικά voucher μέσω e-mail (tradesor.export@gmail.com) σε αρχείο .zip σε καθημερινές
εργάσιμες ημέρες εκτός Σαββάτου και έως τις 12:30 μ.μ. Οι παραγγελίες του συνεργάτη που θα καταχωρούνται μετά τις 12:30 μ.μ θα
αποστέλλονται την επόμενη ημέρα εφόσον αυτή είναι εργάσιμη.
3) Ο συνεργάτης οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά στον τελικό καταναλωτή χωρίς την διαμεσολάβηση
της εταιρείας Tradesor O.E η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο τελικός καταναλωτής δεν λάβει το αντίστοιχο
παραστατικό απόδειξης της αγοράς που έχει πραγματοποιήσει στην ηλεκτρονική σελίδα του συνεργάτη.
4) Η προμήθεια του 4% επί του τελικού ποσού των εκάστοτε αποστολών θα κατατίθεται κάθε 1η του μηνός στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της εταιρείας που παρατίθενται παρακάτω αφού πρώτα σταλεί στον συνεργάτη αναλυτική λίστα με τις μηνιαίες αποστολές
του. Έπειτα από την καταβολή του ποσού της προμήθειας, ο συνεργάτης θα λαμβάνει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραστατικό.

Έλαβα γνώση και συναινώ με τους παραπάνω όρους

Για τον συνεργάτη:

Για την Tradesor O.E:
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