ДИСТРИБЬЮЦИЯ ТУРАЛЫ ШАРТ
I. КІРІСПЕ
1. Төмен тұрған талаптар Advant Travel Ltd. (бұдан әрі: Advant Travel) компаниясы мен
дербес және тәуелсіз коммерциялық серіктес (бұдан әрі: дистрибьютор) арасында жасалатын
Шарт болып табылады.
2. Advant Travel Дистрибьюция туралы Шарт негізінде ғана қызметтер көрсетеді және
іскерлік байланысқа түседі.
3. Қосылу шарты және Сыйақылар жоспары Дистрибьюция туралы Шарттың ажырамас
бөлігі болып табылады. Осы үш құжат, өзінің осы түрінде кез келген кейінгі өзгерістермен бірге,
оларды қабылдамай Advant Travel болашақ дистрибьюторлармен іскерлік және шарттық
қарым-қатынасқа түспейтін, Advant Travel дистрибьюторлары мен Advant Travel компаниясы
арасындағы толық міндетті күші бар келісім мен сенімхатты құрайды. Осы үш құжатты анық
қабылдау, сондай-ақ, Advant Travel-мен шарттық және іскерлік қарым-қатынаста болған
дистрибьюторлар үшін де міндетті.
4. Осы құжаттардың қандай да бір ережелерін сақтамау Шарттың бұзылуына әкеп соғуы
мүмкін. Егер Шарттың немесе Advant Travel жариялаған қандай да бір құжаттың қандай да бір
бөлігі сотта жарамсыз деп жарияланса, осы Ережелердің, өтініштердің немесе құжаттардың
қалған бөлігі толық күшін сақтайды.

II. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1. Advant Travel дистрибьюторлар желісі арқылы қызметтер мен тауарларды сатады.
Дистрибьютор ақпараттық делдал болып табылады және Advant Travel әлеуетті және
қолданыстағы пайдаланушылары үшін Advant Travel тауарлары мен қызметтері туралы кеңес
береді.
2. Дистрибьютор өз қызметтері үшін қызметтерді сатып алу міндеттемесінсіз сыйақы
алады.
3. Дистрибьютор мәртебесін алудың шарттары https://advant.club веб-сайтында тіркелу, осы
Шартты қабылдау және Advant Travel компаниясының қызметтер пакеттерінің бірін сатып алу
болып табылады.

III. ТӘУЕЛСІЗ МЕРДІГЕР МӘРТЕБЕСІ
1. Барлық дистрибьюторлар тәуелсіз коммерциялық қызметпен айналысатын тәуелсіз
мердігерлер болып табылады. Дистрибьюторлар қызметкерлер болып саналмайды, франшиза
құқығын сатып алушылар болып саналмайды, сондай-ақ Advant Travel компаниясы мен оның
дистрибьюторлары арасындағы Шарт қызметкердің/жұмыс берушінің, ұйымның/фирманың
қарым-қатынасын бекітпейді, серіктестік немесе бірлескен кәсіпорын құрмайды.
2. Дистрибьютор салық құқығы мен әлеуметтік сақтандыру нормаларын қоса алғанда, тиісті
заңнамалық нормалардың сақталуы үшін дербес жауап береді (мысалы, ҚҚС төлеушінің
сәйкестендіру нөмірін алу немесе әлеуметтік сақтандыру органдарында өзінің жалдамалы
қызметкерлерін тіркеу үшін, сондай-ақ қажет болған жағдайда өз қызмет түріне лицензия алу
үшін). Осылайша, дистрибьютор Advant Travel компаниясы үшін оның қызметі шеңберінде
алынған барлық табыстарына барлық салықтарды, жарналар мен алымдарды тиісті түрде
төлейтініне сендіреді. Advant Travel компаниясы егер заң немесе құқықтық норма бойынша
талап етілсе, салыққа, жарналарға және алымдарға тең соманы тиісті сыйақыдан шегеруге
құқылы. Advant Travel компаниясы өзінің дистрибьюторлары үшін әлеуметтік сақтандыру
органдарына қандай да бір жарна төлеуді жүзеге асырмайды.
3. Дистрибьюторларға тікелей немесе жанама, ауызша немесе жазбаша нысанда олардың
компаниямен қатынасы жоғарыда көрсетілгеннен өзгедей екенін мәлімдеуге қатаң тыйым
салынады.
4. Әрбір дистрибьютор Advant Travel компаниясын кез келген талаптар бойынша
жауапкершіліктен, сондай-ақ дистрибьютордың бизнесті жүргізудің осындай әдістерін пайдалану
нәтижесінде туындаған залалдан немесе міндеттемелерден босатады. Дистрибьюторлар Advant
Travel компаниясын қандай да бір міндеттемелермен байланыстыруға құқығы жоқ.
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5. Әрбір дистрибьютор, егер бұл Шарттың талаптарына қайшы келмесе, өз жұмыс уақытын
белгілеуге және өзінің сату әдістерін және маркетингтік іс-шараларды анықтауға ерікті.
6. Advant Travel компаниясының дистрибьюторы болу үшін дистрибьютор оның тұратын
елінде қабылданған кәмелеттік жасқа жетуі керек.
7. Advant Travel компаниясы алдын ала ескертусіз дистрибьютормен жасалған шартты
дереу бұзуға құқылы.

IV. ДИСТРИБЬЮТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
1. Дистрибьютор компанияның қызметтерін сатып алуға міндетті емес.
2. Advant Travel дистрибьюторларына басқа тұлғаларды шақыру және оларды осы елдің
аумағында, сондай-ақ Advant Travel компаниясы ресми түрде ұсынылған басқа елдерде өз
ұйымына тарту құқығы беріледі.
3. Дистрибьютор үшінші тұлғалардың оның құпиясөздері мен тіркеу деректеріне қол
жеткізбеуін қамтамасыз етуі тиіс.
4. Дистрибьюторға өз қызметі шеңберінде үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуға, оларды
мазалауға, қолданыстағы құқық нормаларын бұзуға тыйым салынады. Алушылардың келісімінсіз
жіберілетін жағымсыз жарнамалық хабарламаларды жіберуге тыйым салу электрондық пошта
арқылы хабарламаларды таратуға, сондай-ақ жарнамалық факстерді таратуға, жарнамалық
хабарламаларды таратуға және жарнамалық қоңырауларды, соның ішінде автоматты
құрылғылардың көмегімен жүзеге асыруға қолданылады. Теріс пайдалануға немесе құқыққа
қарсы әрекеттерге, мысалы, келісілмеген немесе жосықсыз жарнама қолдануға тыйым
салынады. Дистрибьюторға, атап айтқанда, шындыққа сәйкес келмейтін немесе компанияның
қызметтері немесе Advant Travel өткізу жүйесі туралы жаңылыстыратын мәлімдемелерді
жасауға тыйым салынады.
5. Сонымен қатар, дистрибьюторға бәсекелестердің өнімдерін (қызметтерін) жарнамалауға
және/немесе сатуға тыйым салынады. Дистрибьюторға сондай-ақ Advant Travel компаниясының
басқа келісімшарттық дистрибьюторларына немесе Advant Travel пайдаланушыларына басқа
компаниялардың өнімдері мен қызметтерін сатуға рұқсат етілмейді. Егер дистрибьютор Advant
Travel бәсекелестері болып табылмайтын бірнеше компаниялармен бір уақытта жұмыс істесе,
ол өз қызметін (өзінің төмендеу желісінің қызметі сияқты) Advant Travel қызметінің басқа
компаниялар үшін жүзеге асырылатын қызметпен араласуы немесе қосылысы болмайтындай
етіп ұйымдастыруға міндетті. Сонымен қатар, дистрибьюторға басқа компаниялардың өнімдерін
немесе қызметтерін өткізу үшін Advant Travel дистрибьюторларын тартуға тыйым салынады.
6. Дистрибьютор коммерциялық құпияларға және Advant Travel құрылымына қатысты
абсолютті құпиялылықты сақтауға міндетті. Коммерциялық құпияларға, атап айтқанда,
төмендейтін желі қызметі туралы ақпарат, мысалы, табыс мүмкіндіктері туралы ақпарат жатады.
Бұл міндеттеме дистрибьюторлық қызмет туралы шарт тоқтатылғаннан кейін де күшін сақтайды.
7. Advant Travel қызметтерін Интернет арқылы жарнамалау тек компания ұсынған
жарнамалық материалдарды және жарнамалық мазмұнды пайдалану арқылы ғана рұқсат
етіледі. Егер дистрибьютор Advant Travel қызметтерінің жарнамасын басқа бұқаралық ақпарат
құралдарында жүргізсе, онда оған Advant Travel ұсынған ресми жарнамалық мазмұн негізінде
ғана рұқсат етіледі.
8. Сонымен қатар, дистрибьютор Advant Travel алдын ала жазбаша келісімімен
жәрмеңкелер мен көрмелерде қызметтердің тұсаукесерін жүргізе алады. Сонымен қатар, бұл
жағдайда дистрибьютор бұл іс-шараларда бәсекелестердің өнімдерін ұсынуға құқылы емес
болатын шектеу бар.
9. Advant Travel қызметтері мен тауарларын аукциондарда, жалпыға қолжетімді немесе
жеке меншік, тауарлар алмасу желілерінде, сауда үйлерінде, Интернеттегі нарықтық
порталдарда (мысалы, eBay, Amazon) немесе оларға ұқсас сату орындарында өткізуге рұқсат
етілмейді.
10. Өз қызметі шеңберінде дистрибьютор Advant Travel тапсырмасы бойынша немесе оның
атынан әрекет ететіндігінің, сондай-ақ ол Advant Travel-ге байланысты немесе оның
нұсқауларын ұстануға міндетті ететіндігінің әсерін көрсетуге құқылы емес. Дистрибьютор қолмақол ақшаны қабылдауға құқылы емес және Advant Travel атынан ешқандай мәлімдеме жасауға
немесе өзіне міндеттеме қабылдауға құқығы жоқ. Маркетингтік қызмет шеңберінде
дистрибьютор жосықсыз сауданың кез келген әдістерінен бас тартуы тиіс. Дистрибьютор өзін
тәуелсіз және өздігінен жұмыс істейтін Advant Travel дистрибьюторы болып ұсынуға міндетті.
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Интернет беттер, пошта қағазы, визиттік карточкалар, хабарландырулар, жарнамалық
материалдар және сол сияқтылар дистрибьютордың жеке-дара жауапкершілігіне нұсқауды
қамтуы тиіс, сондай-ақ осы материалдарда «Advant Travel тәуелсіз коммерциялық серіктес»
тұжырымдамасы қолданылуы тиіс. Бұдан басқа, дистрибьюторға Advant Travel атынан несие
алуға және несие алуға, шығыстар жасауға, міндеттемелер қабылдауға, банк шоттарын ашуға,
басқа да шарттар жасауға немесе қандай да бір басқа да талап қоюға тыйым салынады.
11. Advant Travel компаниясының фирмалық атауын, брендтерін, тауар белгілерін және
коммерциялық белгілерін (бұдан әрі - «белгілер») пайдалануға тікелей жазбаша келісімнен кейін
ғана рұқсат етіледі. Бұл кез келген жазбаша түрде Advant Travel қандай да бір типтік белгісі бар
интернет-домендер мен электрондық пошта мекенжайларын тіркеуге де қолданылады. Advant
Travel Advant Travel-ден пайдалануға жазбаша рұқсат алмаған, қандай да бір «Advant Travel»
белгісі бар интернет-домендерді немесе электрондық пошта мекен-жайларын жоюды талап
етуге құқылы, сондай-ақ оларды тапсыруды талап етуге құқылы. Бұл жағдайда берілетін
интернет-доменді беру шығындарын Advant Travel көтереді.
12. Дистрибьютор Advant Travel компаниясына, оның қызметтеріне, сыйақы жоспарына және
Advant Travel басқа элементтеріне қатысты баспасөз тарапынан сұрау салуларға жауап беруге
құқылы емес. Дистрибьютор баспасөздің барлық сұрауларын Advant Travel жағына дереу
жіберуге міндетті.
13. Дистрибьютордың басқа демеушілік желіге көшуі мүмкін емес.
14. Дистрибьютор өзінің өткізу құрылымын, осыған, бағалау тек Advant Travel қарауына
берілетін, және егер компания беруге алдын-ала келісімді жазбаша нысанда берген, ерекше
себебі бар жағдайларды қоспағанда, беруге құқылы емес. Осыған байланысты Advant Travel
жоспарланған берулерді өз қалауы бойынша қабылдамауға құқылы.

V. СЫЙАҚЫЛАРДЫ ТӨЛЕУ
1. Бонустар мен қосымша сыйақылар Шарттың талаптары қабылданғаннан кейін ғана
төленеді.
2. Сыйақылардың кез келген төлемдері тиісті сәтте қолданылатын Сыйақылар жоспарымен
айқындалады.
3. Ең төменгі төлем сомасы жиырма доллар ($20,00) немесе Advant Travel жұмыс істейтін
кез келген елдің ұйғарымдарына сәйкес басқа соманы құрайды. Егер тапқан сома ең аздан кіші
болса, ол жиырма доллардан ($20,00) аспағанға дейін жинақталатын болады.
4. Деректерді өңдеу (сыйақыларды есептеу, турларды брондау, қолдау қызметі және т.б.)
үшін бір доллар және елу цент ($1,50) мөлшерінде комиссиялық алымдар әрбір есепті кезең
үшін барлық сыйақылардан алынады.
5. Сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу кезіндегі қателер туралы Advant Travel
компаниясы қате төленген сәттен бастап 30 күн ішінде дистрибьютормен жазбаша түрде
хабардар етілуі тиіс. Осы мерзім өткеннен кейін сыйақы немесе өзге де төлемдер мақұлданған
болып есептеледі.

VI. ДИСТРИБЬЮТОРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ
1. Кез келген дистрибьютор Advant Travel компаниясына жазбаша хабарлама жіберу
арқылы қажет болған кезде оны жаңартпастан өз мәртебесінен өз еркімен бас тарта алады.
Ынтымақтастықты тоқтату осындай хабарлама алынған сәттен бастап күшіне енеді.
2. Advant Travel дистрибьютор Шарттың ережелерін бұзуы мүмкін деп санаған кез келген
уақытта дистрибьютордың жүйеге кіруін уақытша бұғаттау құқығын өзіне қалдырады. Advant
Travel дистрибьюторды оның аккаунтында көрсетілген мекен-жайға жіберілген пошта
және/немесе электрондық хабарлама арқылы хабардар етеді. Шарт талаптары бұзылған
жағдайда, Advant Travel компаниясы алдын ала ескертусіз бұғаттауды жүргізуге құқылы.
3. Уақытша шеттету кезінде тергеу кезеңінде төлеуге жататын кез келген сыйақы немесе
бонустар Advant Travel компаниясы түпкілікті шешім қабылдағанға дейін кейінге қалдырылатын
болады. Егер бұзушылық фактісі негізсіз болып есептелсе, уақытша шеттету жойылады және
кез келген сыйақы немесе бонустар дистрибьютордың шотына аударылады.
4. Дистрибьютордың қызметі ол Шарттың кез келген талаптарын бұзған кезде тоқтатылуы
мүмкін. Ынтымақтастықты тоқтату туралы хабарлама, оның себебі (себептері) көрсетіле
отырып, дистрибьюторға жазбаша нысанда беріледі және әдеттегі немесе электрондық пошта
арқылы жеткізіледі.
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5. Қызметі мәжбүрлі түрде тоқтатылған Дистрибьютор Advant Travel компаниясына
ынтымақтастықтың тоқтатылғаны туралы хабарланған күннен бастап 10 (он) күн ішінде
апелляция үшін негіздемені көрсете отырып, хат жолдап, бұл әрекетке наразылық білдіре
алады.

VII. САУДА МАРКАСЫ, ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ЖАРНАМА
1. Advant Travel атауы, сондай-ақ логотипі, Advant Travel компаниясының барлық өнімдері,
қызметтері мен бағдарламаларының атауы Advant Travel сауда маркалары болып табылады
және Advant Travel компаниясына тиесілі. Тек Advant Travel компаниясы осы сауда
маркаларымен өнімдер мен әдебиеттерді нарықта шығаруға және жылжытуға құқылы. Бұл
келесіні қамтиды: сайттар, слайдтар, брошюралар, бейнематериалдар, домендердің мекенжайлары, сондай-ақ оқу және/немесе маркетингтік материалдар және басқа да киім,
аксессуарлар, белгішелер, магниттер және т. б. Advant Travel атауын Advant Travel компаниясы
шығармайтын немесе авторланбаған кез келген затта немесе сандық материалда пайдалануға
тыйым салынады.
2. Дистрибьютор Advant Travel сауда маркаларын және авторлық құқықпен қорғалған
материалдарды пайдалануға кез келген құқық айрықша емес және Advant Travel компаниясы өз
қалауы бойынша басқаларына авторлық құқықпен қорғалған осы сауда маркалары мен
материалдарды пайдалануға құқық беруге құқылы екенін мойындайды.
3. Дистрибьюторлар Advant Travel компаниясының алдында коммерциялық атауларды,
сауда маркаларын, қызмет көрсету белгілерін, авторлық құқықты және басқа да зияткерлік
меншік құқықтарын дұрыс пайдаланбауы себебінен кез келген нысанда келтірілген зиян үшін
жауапкершілік көтереді.
4. Дистрибьюторлардың компанияның ресми рұқсатынсыз Advant Travel коммерциялық
атауын, логотипті телефонның немесе факс нөмірінің «сары беттер» бөлімінде немесе тәуелсіз
дистрибьюторлар немесе тәуелсіз мердігерлер ретінде ұсынбай, интернет желісіндегі
телефондық деректер базасының жарнамасында пайдалануға құқығы жоқ. Сондай-ақ
дистрибьютордың Advant Travel компаниясының атауы мен рәміздерін пайдалана отырып,
сайттар, әлеуметтік желілерде беттер, хабарландырулар және медиа-контент (аудио -,
бейнежазбалар және т.б.) құруға құқығы жоқ.
5. Advant Travel тәуелсіз дистрибьюторларына Advant Travel атауын немесе Advant Travel
компаниясының жазбаша мақұлдауынсыз сауда маркасын пайдалана отырып, өзінің визиттік
карточкаларын немесе баспа бланкілерін дайындауға рұқсат етілмейді.
6. Дистрибьютор компанияға фото - және/ немесе аудиовизуалды материалдарды оның
бейнесі, даусы, оның дистрибьютор рөлінде сөздер мен дәйексөздері бар жазу құқығын тегін
береді. Осылайша, Шарттың талаптарын қабылдай отырып, дистрибьютор оның дәйексөздерін,
суреттер мен жазбаларын жариялауға, пайдалануға, көбейтуге және өзгертуге келісімін
білдіреді.

VIII. КЕЛТІРІЛГЕН ЗАЛАЛ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ
1. Компания өмір мен денсаулыққа келтірілген зияннан басқа зиян үшін – егер бұл қасақана
немесе өрескел абайсызда әрекеттермен, немесе Advant Travel, оның қызметкерлері немесе
оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін тұлғалар тарапынан Шарт бойынша елеулі
міндеттемелерді бұзумен (мысалы, комиссиялық сыйақы төлеу) байланысты болған жағдайда
ғана жауап береді. Бұл Шарт жасасу туралы келіссөздер кезінде міндеттерді бұзу нәтижесінде
туындаған залалға да, сондай-ақ заңсыз іс-әрекеттер нәтижесінде туындаған залалға да
қолданылады. Зиянды өтеу жөніндегі осы шеңберден шығатын кез келген жауапкершілік алынып
тасталады.
2. Жауапкершілік – өмірге немесе денсаулыққа келтірілген залалдан, немесе Advant Travel,
оның қызметкерлерінің немесе оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін тұлғалардың қасақана
немесе өрескел абайсыз әрекеттерінен басқа – осындай түрдегі шартты жасасу кезінде үлгі
ретінде болжауға болатын залалмен шектеледі, ал өзінің мөлшері бойынша ол осындай түрдегі
шарттарға тән залалдың орташа сомасымен шектеледі. Бұл жанама зиянға да, атап айтқанда,
жіберіп алған пайдаға да қолданылады.
3. Advant Travel – зиянның сипатына қарамастан – Advant Travel, оның қызметкерлері
немесе оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін тұлғалар тарапынан өрескел абайсызда
немесе қасақана іс-әрекеттер себебінен болған кінә жағдайлардан басқа, серверлердегі
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деректерді жоғалтудан туындаған залал үшін жауапты болмайды.

IX. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Қызметтің өміршең бағдарламасын сақтау мақсатында және заңдардағы өзгерістерге
сәйкес, сондай-ақ қолданыстағы экономикалық ахуал жағдайында Advant Travel Шарттың,
Сыйақы жоспарының талаптарына мезгіл-мезгіл өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
Барлық өзгерістер компанияның ресми веб-сайтында жарияланғаннан кейін күшіне енеді.
Қарсылық болған жағдайда дистрибьютор өзгертілген немесе қосымша талаптар күшіне енген
сәтте Шартты тоқтатуға құқылы.
2. Дистрибьютор тіркеген кезде таңдалған компанияның қызметтер пакетінің әрекет ету
мерзімі аяқталғаннан кейін Шарт автоматты түрде жойылады (10 күн өткеннен кейін).
3. Дистрибьютордың құқықтары мен міндеттеріне қатысты барлық даулар мен талаптар
немесе Advant Travel дистрибьюторының қызметіне қатысы бар қандай да бір талаптар немесе
даулар негіздері осы Шартқа сәйкес Сент Китс энд Невис Федерациясының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес толық және түпкілікті шешіледі.
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