
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
КЪМ ДОГОВОРА ЗА ФАКТОРИНГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

КОНКРЕТНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА УЕБСАЙТА НА ПАРТНЬОРА

1. Уебсайтът на Партньора трябва ясно да посочва процедурите за подаване на заявки,
извършване на плащания, доставки и връщане на Стоки и възстановяване на суми, в
случай на връщане на Стоките.

2. Ако уебсайтът на Партньора съдържа области, които изискват регистрация за достъп,
Партньорът предоставя на РЕВО тестови потребителски имена и пароли за достъп до
тези области.

3. Страните ще си сътрудничат за интегрирането на Платформата Mokka в уебсайта на
Партньора, всяка за своя собствена сметка.

4. За да гарантира, че услугите на РЕВО са по-достъпни за Клиентите на Партньора,
Партньорът следва да прехвърли на РЕВО личните данни на Клиентите заедно с данни за
техните покупки и избрани начини на плащане, т.е. данни относно дейностите на
Клиентите на уебсайта на Партньора. Партньорът следва да гарантира
законосъобразността на предаването на лични данни на Клиентите към РЕВО,
по-специално чрез информиране на получателите на лични данни в политиката за
поверителност или информационните клаузи за обработването на лични данни.

Организационни условия за сътрудничество

Управление на проекти Отговорни лица от името на
Партньора:________________

Отговорни лица от името на РЕВО:________________

ИТ програмиране (отнася
се до инфраструктурата и
софтуера на Партньора),
т.е. подобрения на
уебсайта на Партньора,
който е свързан с
Платформата Mokka

Партньорът

Дизайн на рекламни
материали

Партньорът / РЕВО

Одобрение на рекламни
материали

Партньорът / РЕВО
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Информация на уебсайта на Партньора

Средство Описание Период
на
излагане

Визуализация

1 Специална
целева
страница
на Mokka с
регистраци
онната
форма на
Партньорск
ия уебсайт
на
Партньора

Уебсайтът на
Партньора с
информация за
услугата Mokka
на Партньорския
уебсайт на
Партньора,
заедно с
описание на
услугата и
ползите за
Клиента.
Уебсайтът на
Партньора ще
включва форма,
която позволява
на клиентите да
се регистрират и
да проверят
наличния им
лимит за
закупуване в
Mokka.

Дизайнът на
уебсайта на
Партньора ще
бъде разработен
от РЕВО в
съответствие с
указанията на
Mokka.

Постоянен

2 Сайт за
продуктите

Сайтовете за
продукти на
Партньора ще
включват:

a) банер с логото
на Mokka,

б) месечната
цена на Стоките,

Постоянен
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като се вземе
предвид
най-дългият
кредитен срок,
наличен при
услугата Mokka,
заедно с
текущата цена на
услугата.

Кликването
върху
елементите,
описани в клаузи
а) и б), ще
пренасочи
клиента към
формата за
регистрация на
Mokka.

3 Сайт –
избор на
начин на
плащане

Услугата Mokka
като отделен
начин на
плащане за
Стоките.

Постоянен

4 Начална
страница

Банер с логото на
Mokka, поставен
на началната
страница на
Партньора.

Постоянен

5 Информац
ия в раздел
„Налични
начини на
плащане“

Поставяне на
основна
информация за
услугата Mokka в
раздел „Налични
начини на
плащане“.

Постоянен Н/П

Кампании на Партньора по електронна поща и в социалните мрежи

1 Кампании
с имейли,
които да се
изпращат
до
клиентите

Представяне на
информация за
услугата Mokka
(включително
пренасочване
към формата за
регистрация) в

…….
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на
Партньора

избраните
кампании по
електронна поща

2 Канали на
Партньора
в
социалните
мрежи

Представяне на
информация за
услугата Mokka
(заедно с
пренасочване
към формата за
регистрация) в
рамките на
комуникацията,
публикувана в
каналите на
Партньора в
социалните
мрежи

…….

Информация за страницата на Партньора на Платформата Mokka
(www.mokka.bg)

Средство Описание Период
на
излагане

Визуализация

1 Специален
вторичен
Партньорск
и уебсайт
на
Партньора
на
mokka.bg

Специален
партньорски
уебсайт на
Партньора,
съдържащ
основна
информация за
бизнес профила
на Партньора,
банер и логотип.

Всички
материали,
използвани на
уебсайта на
Партньора,
изискват
одобрение от
Партньора.

Постоянен
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2 Поставяне
на банер с
логото на
Партньора
на
началната
страница
на
mokka.bg

Поставяне на
банер с логото на
Партньора на
началната
страница на
уебсайта на
Партньора
mokka.bg в
съответната
бизнес
категория.

Всички
материали,
използвани на
уебсайта на
Партньора,
изискват
одобрение от
Партньора.

Постоянен

График за внедряване на услугата на РЕВО на уебсайта на Партньора

Етапи на внедряване Дата
Отговорно лице от

името на
Партньора

Отговорно лице от
името на РЕВО

1

Предоставяне на
информация за
разработване на
политиката за точкуване
на РЕВО в съответствие с
клауза 3.1 от Договора за
сътрудничество

 

2

Предоставяне на
съдържанието за уебсайта
на Партньора (начална
страница, целева
страница на РЕВО,
„Налични начини на
плащане“, сайт за
продуктите, канал за
плащане)

3

Интегриране на
съдържание на уебсайта
на Партньора (начална
страница, целева
страница на РЕВО,
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„Налични начини на
плащане“, сайт за
продуктите, канал за
плащане)

4
Техническо внедряване и
изпитване

 

5
Стартиране на услугата на
РЕВО за клиентите на
Партньора

За РЕВО:

Подпис:  ______________________

Име: _____________________________________________________________

За ПАРТНЬОРА:

Подпис: ______________________

Име: _____________________________________________________________
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