Ambassadør Samarbejdsaftale
DD.MM.ÅÅÅÅ
Dette dokument har til formål at give general information vedrørende samarbejdsaftalen mellem
Ambassadør og Annoncør, samt at opsætte retningslinjer for aftalen mellem de to nedenstående
parter.

Parterne
Dette Ambassadør Samarbejde (”Samarbejde”) er udarbejdet mellem nedenstående parter:
Annoncør

(”Annoncør”)

Ambassadør

Navn:

Restart Juice

Navn:

Adresse:

Gejlhavegård 15
6000 Kolding

Adresse:

E-mail:

marketing@restartjuice.dk

E-mail:

Telefon:

+45 71 96 16 95

Telefon:

Instagram:

@restartjuice.dk

Instagram:

(”Ambassadør”)

Parterne vil videre blive refereret til som henholdsvis ”Annoncør” og ”Ambassadør”, og kollektivt blive
refereret til som ”Parter”.
Aftalen mellem Annoncør og Ambassadør:

1. Baggrund og formål
1.1 Parterne er blevet enige om at indgå et samarbejde over en 1 måneds periode.
1.2 Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomhed og person,
og dermed ikke et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed. Hver Part skal fortsat selv
tegne og bære ansvar for hver Parts egen virksomhed og kan ikke forpligte den anden Part.
1.3 Ambassadøren vil under samarbejdets forløb promovere Annoncørens produkter via de
inkluderede sociale medier ejet af Ambassadøren. Annoncøren accepterer herved, at Ambassadør
agerer som repræsentant for Annoncøren på et ikke-eksklusivt og ikke-ansat grundlag for, at støtte og
promovere dets produkter til målgruppesegmentet.

2. Periode & Opsigelse
2.1 Samarbejdet er gældende fra DD.MM.ÅÅÅÅ med udløb den DD.MM.ÅÅÅÅ
2.2 Aftalen er tidsbegrænset og indgås for en 1 måneds periode, hvorefter samarbejdet evalueres.
2.3 Hver af parterne kan opsige denne aftale til enhver tid uden grund med 1 uges forudgående
skriftlig varsel til den anden part.
2.4 Annoncøren kan, i tilfælde af at Ambassadøren har misligholdt denne aftale, øjeblikkeligt opsige
samarbejdet med Ambassadøren og kræve at alle promoverende opslag standses af Ambassadøren.
2.5 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder denne Aftale, kan Aftalen dog opsiges straks.

3. Pligter & Betingelser
3.1 Parterne skal hver især optræde loyalt over for den anden Part og tilstræbe et sundt samarbejde.
3.2 Annoncøren skal levere det nødvendige indhold og materiale for at Ambassadøren er i stand til at
udføre de inkluderede marketing-tjenester. Annoncøren skal desuden sende en 3 Dages Juice Kur 2
gange månedligt til Ambassadøren, samt generere en rabatkode på 10%, som Ambassadøren kan
tilbyde sine følgere. Derudover skal Annoncøren betale en kommission på 10% til Ambassadøren.
3.3 Ambassadøren skal levere det aftalte antal opslag via de(n) inkluderede platform(e) på vegne af
Annoncøren i henhold til de specificerede krav, der er angivet nedenfor. Opslagene skal desuden
overholde retningslinjerne for de relevante sociale medie-platforme.
3.4 Platform(e) og krav til opslag er følgende:
Platform(e), der indgår i aftalen mellem Ambassadør og Annoncør:
Facebook

Instagram

Krav til antallet af opslag:

Pinterest

LinkedIN

4-6 opslag pr. måned

3.5 Ambassadørens opslag er underlagt Annoncørens forudgående accept og godkendelse:
Ja*

Nej

* Hvis ”Ja”: Annoncøren har højst 3 dage til at afvise enhver levering i overensstemmelse med dette
afsnit, og skal inden for denne tidsfrist underrette Ambassadøren om revisioner af opslaget.

4. Ansvar & Gennemsigtighed
4.1 Ambassadøren har ansvaret for, at alle opslag overholder relevante love, regler og regulativer. Det
er Ambassadørens ansvar, at alle opslag og indhold er i overensstemmelse med
markedsføringsloven.
4.2 Ambassadøren skal udvise gennemsigtighed i forhold til samarbejdet med Annoncøren. Ved
offentliggørelse af opslag om Annoncørens produkter, skal Ambassadøren tydeligt oplyse om sin
forbindelse med Annoncøren. Denne offentliggørelse skal være klar og fremtræde i sammenhæng
med de enkeltstående opslag, som Ambassadøren fremsætter om Annoncørens produkter. Bemærk
venligst, at denne offentliggørelse er påkrævet uanset pladsbegrænsninger på mediet. Her bør enten
”reklame” eller ”annonce” stå som det første i teksten. Alternativt kan funktionen ”betalt partnerskab”
benyttes ved offentliggørelse af opslag, der indgår i samarbejdet.
4.3 Ambassadørens udtalelser bør altid afspejle Ambassadørens ærlige og sandfærdige meninger og
faktiske erfaringer. Ambassadøren bør kun komme med faktuelle udsagn om Annoncøren eller
Annoncørens produkter, som Ambassadøren med sikkerhed ved er sande og kan verificeres.

5. Betaling & Kommission
5.1 I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at Annoncøren betaler Ambassadøren på følgende vis:
Honorar

–

Kommission

10% af alle salg genereret af Ambassadøren via rabatkode

Produkter
Ydelser

3 Dages Juice Kur 2 gange månedligt
–

Andet

Rabatkode på 10%, som Ambassadøren kan tilbyde sine følgere

5.2 Betalinger skal foretages i slutningen af måneden i henhold til faktura.

6. Fortrolighed & Eksklusivitet
6.1 Kommercielle oplysninger, som Parterne kommer i besiddelse af angående den anden part, skal
anses for fortrolige og må ikke videregives til tredjepart uden partens forudgående skriftlige samtykke.
6.2 Ovenstående forbud skal ikke gælde oplysninger, i) som er offentligt tilgængelige, ii) som en Part
kommer i besiddelse af i god tro fra en tredjepart, iii) som en Part er forpligtet til at udlevere i henhold
til lov.
6.3 Ambassadøren accepterer ikke at påtage sig marketing for en konkurrent i samme branche som

Annoncøren under denne samarbejdsaftales løbetid og i en periode på tre måneder derefter.
6.4 Ambassadørens rolle og eksklusivitet i forhold til samarbejdsaftalen med Annoncøren:
Eksklusivt

Ambassadøren indvilliger i at samarbejdet med Annoncøren er eksklusivt
så længe samarbejdsaftalen er gældende. Ambassadøren kan derfor
ikke promovere eller være tilknyttet andre annoncører.

Ikke-eksklusiv

Ambassadøren kan frit arbejde for andre annoncører under aftalens
forløb og varighed -- dog ingen direkte konkurrenter.

7. Øvrige bestemmelser
7.1 Parterne optræder hver som selvstændige erhvervsdrivende og er ikke berettiget til at indgå aftaler
på den anden Parts vegne, eller på anden måde at forpligte den anden Part. Parterne er således ikke
berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under Aftalen til andre.
7.2 Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af denne samarbejdsaftale.
Ambassadøren er som uafhængig kontrahent ansvarlig for betaling af alle relevante skatter, der opstår
som følge af Ambassadørens udførelse af tjeneste.
7.3 Ambassadøren er ikke ansvarlig for eventuelle juridiske, tekniske eller regulatoriske specifikationer
vedrørende Annoncørens virksomhed; dette er udelukkende Annoncørens ansvar.
7.4 Ændringer eller tilføjelser til nærværende Aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne
eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.
7.5 Aftalen er underlagt dansk lov.

Underskrifter

Annoncør

_________________________________________________

Dato: ____________

Ambassadør _________________________________________________

Dato: ____________

