Documento de Filiação
Flos Olei Point
Entre
- A empresa E.V.O. srl com sede legal em Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia), com NIF nº
10559841001 e os filiados: ______________________________________________________________
Com sede legal em: ____________________________________________________________________
NIF nº: ______________________________________________________________________________
Dado que
- Dentro de um novo projecto comercial e ocupando-se da publicação, a empresa E.V.O. srl vai expandir
a rede dos seus pontos de venda para comercializar o seu e outros produtos exclusivos, afim de melhorar
o padrão de alta qualidade dos seus produtos.
- A empresa E.V.O. srl pretende alcançar tal objectivo construindo uma rede de Flos Olei Point que,
deve ser um instrumento de filiação comercial com pontos de venda geridos por empresários
independentes e de acordo com as regras estabelecidas no contrato E.V.O. srl, permitindo aos filiados
trabalhar como pontos de venda directa, aproveitando assim o know-how e a utilização da marca, bem
como da campanha publicitária específica que a E.V.O. srl irá desenvolver com as filiais Flos Olei Point.
A empresa filiada não poderá requerer autorização de direitos de exclusividade nos territórios, regiões ou
países onde actua.
- A empresa E.V.O. srl reconhece que a empresa filiada: _______________________________________
_____________________________________________________, sob o qual é constituída, tem o pessoal
necessário, as qualidades profissionais e técnicas para fazer parte da rede de Flos Olei Point, bem como
as motivações adequadas para garantir a identificação do filiado com a imagem Flos Olei Point e o
compromisso de manter e aumentar o seu prestígio e atrair clientes.
- A filial, na sua plena autonomia legal e empresarial, está disposta a aderir à rede Flos Olei Point com
uma organização adequada e cumprir todas as obrigações formuladas pelo presente documento, a fim de
garantir a correcta utilização do material fornecido no interesse comum de ambas as partes.
- A filial declara que possui as qualificações necessárias para trabalhar nos seguintes campos (colocar
uma cruz na actividade que realiza):
Hotelaria:
□ albergarias, □ B&B, □ casas de turismo rural,
□ hotel, □outro …….………………….................
Cultura:
□ entidades privadas, □ entidades públicas,
□ escolas de gastronomia, □ feiras, □ museus,
□outro ……………………………........................
Intermediários:
□ corretor, □ importação-exportação,
□outro …………..................................…………..

Produtores:
□ azeite, □ engarrafadores, □ lagar, □ vinho,
□
outro
…………......……………………………..
Restauração:
□ bar, □ enotecas, □ restaurantes,
□outro
…………………….......…………………..
Lojas:
□ acessórios de casa ou de gastronomia, □ gastronomia,
□ geladarias, □ livrarias, □ máquinas agrícolas,
□ pastelarias, □outro ……….............................................
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É acordado
o seguinte
1. As premissas fazem parte integrante do presente contrato.
2. Com o presente documento, a filiação comercial da empresa E.V.O. srl permite ao filiado (Indicar sede
social e empresarial e a actividade) __________________________________________________
fazer parte da Flos Olei Point. A empresa está autorizada a utilizar o ponto de venda Olei como um local
de venda e de distribuição dos seus ou de outros produtos exclusivos, mediante apresentação de provas
fotográficas demonstrando a existência do dito ponto de venda aberto ao público
3. A filial, na qualidade de empresa independente, declara que irá suportar os encargos de qualquer
natureza relacionados com a gestão do ponto de venda, que comprará os produtos em seu nome e por
conta própria e assumirá qualquer responsabilidade e risco empresarial do negócio relacionado com a
comercialização de serviços e produtos e para outras actividades incluídas na relação de filiação. Em
particular, a filial declara que não vai exigir qualquer reembolso por falta de desenvolvimento sem
sucesso da actividade empresarial ou insucesso da rede comercial. A filial, como empresário
independente, declara que possui todas as autorizações e licenças necessárias para realizar a actividade
objecto da dita rede.
4. O presente documento não permite ao filiado representar o Flos Olei Point, este somente actuará em
nome próprio, sem vínculo algum à empresa E.V.O. srl. O filiado está obrigado a declarar o seu estado de
empresário independente e a sua denominação social nas facturas e em qualquer outro documento escrito.
A empresa E.V.O. srl, de acordo com o art. 4, p. 1, lett. d) da Lei n. 129/2004, informa o filiado sobre o
estado da rede comercial, assim como a lista de outros afiliados activos no mercado.
5. Ao assinar o presente documento, o filiado compromete-se a comprar à empresa E.V.O. srl, pelo
menos, 10 (dez) exemplares da publicação Flos Olei - guia ao mundo do azeite virgem extra, com um
desconto de 40% sobre o preço marcado, com o acréscimo das despesas de envio (veja a
http://shop.flosolei.com). Para encomendas superiores a 100 exemplares (Flos Olei - guia ao mundo do
azeite virgem extra), a empresa E.V.O. srl concede um desconto máximo de 50% sobre o preço
publicado. A empresa filial não tem permissão para distribuir e vender o presente guia Flos Olei - guia ao
mundo do azeite virgem extra a um preço menor do que o indicado anualmente sobre o E.V.O. srl loja
(http://shop.flosolei.com). Em caso de violação do presente compromisso, a empresa E.V.O. srl exigirá a
cessação imediata da relação de filiação e tomará as providências necessárias à tomada de medidas legais
por danos provocados à sua imagem.
6. O objeto da filiação do presente documento envolve apenas o uso do local mencionado na
apresentação. Se os filiados, por qualquer motivo não estavam em posição de exercer a sua actividade
nesse lugar, o resultado seria a rescisão legal do contrato, excepto tendo uma autorização da empresa
E.V.O. srl, o que permitiria o uso de outro local adequado para o efeito. No caso em que o filiado seja
gestor ou seja proprietário de duas ou mais instalações (rede ou cadeia de lojas), fica obrigado a informar
a empresa E.V.O. srl com antecedência sobre os locais onde serão vendidos os livro Flos Olei - guia ao
mundo do azeite virgem extra ou outros produtos exclusivos da E.V.O. srl.
7. O reconhecimento do papel dos filiados é estritamente pessoal. Em caso algum o filiado está autorizado
a ceder o documento sem autorização da empresa E.V.O. srl.
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8.Para garantir a uniformidade externa e interna e favorecer a identificação do ponto de venda como parte
da rede de Flos Olei Point, a empresa E.V.O. srl fornece ao filiado uma série de materiais necessários
que este possa utilizar na loja da melhor maneira.
9.O filiado compromete-se a manter em bom estado o material fornecido, e está ciente de que cada ponto
de venda faz parte do prestígio que goza toda a rede, que por sua vez, benificia da relação que cada ponto
de venda tem com o público.
10. A empresa E.V.O. srl autoriza o filiado a usar o símbolo Flos Olei Point, apenas no que respeita à
actividade comercial (venda de produtos com a marca Flos Olei) em execução do presente contrato. A
rescisão do contrato por qualquer motivo anulará automaticamente a licença para usar o símbolo Flos
Olei Point. A empresa E.V.O. srl reserva-se o direito de agir legalmente em caso de utilização indevida
ou não autorizada da sua marca registada.
11. A empresa E.V.O. srl tem o direito de visitar a Flos Olei Point em qualquer momento para controlar
a correcta gestão da loja no que diz respeito ao material fornecido e à sua respectiva manutenção. Em
caso de resultado negativo por decisão inquestionável da empresa E.V.O. srl, esta está autorizada a
rescindir o presente contrato.
12. O filiado compromete-se a manter toda e qualquer informação de carácter técnico, estratégico,
comercial ou qualquer outro sobre o Flos Olei Point estritamente confidencial e restrito. Consciente da
importância dos direitos de confidencialidade, o filiado toma todas as medidas e disposições necessárias
para garantir o seu cumprimento integral inclusive por parte dos seus funcionários ou pessoas, empresas
com as quais se relacionam, assumindo total responsabilidade por qualquer violação dos mesmos. O
dever de privacidade estende-se também ao período posterior à cessação do presente contrato.
13. A duração do presente contrato é de doze meses a partir do dia seguinte à publicação anual
(novembro) do Flos Olei - guia ao mundo do azeite virgem extra, devidamente comunicada aos
filiados, e é renovável de acordo com o documento assinado por ambas as partes no prazo de 30 dias a
partir da data de validade do presente contrato. O original assinado e carimbado do documento de filiação
será enviado para o seguinte endereço: E.V.O. srl - Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).
14. As partes concordam que, para quaisquer litígios decorrentes da interpretação e / ou execução do
presente documento, é exclusivamente competente o Tribunal onde a empresa E.V.O. srl tem a sua sede
legal.

_____________________________________
Elaborado e acordado por:
DATA: ________________________
(A empresa E.V.O. srl)
ASSINATURA E CARIMBO

(A empresa filiada)
ASSINATURA E CARIMBO
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FORMULÁRIO DE PEDIDO
FLOS OLEI©
Preencha todas as partes deste “Formulário de Pedido” e envie por fax para +39 06.7197254 com o
comprovativo de pagamento da transferência bancária para
E.V.O. srl - Banca Sella
IBAN: IT 96 J 03268 22300 052869640400
BBAN: J 03268 22300 052869640400
SWIFT: SELBIT2BXXX
Em seguida, enviar os originais pelo correio, juntamente com o documento de filiação (não enviar se já é
Flos Olei Point): Marco Oreggia - E.V.O. srl - Via Positano, 100 - 00134 Roma (Italia).

DATOS DE FACTURACIÓN
Nome:
Nome da Empresa:
IVA:
Direcção:
C.P:
Telefone:

Apelido(s):
NIF:
Localidade:
Telemóvel:

E-mail:

DATOS DE ENTREGA
Nome:
Nome da Empresa:
Direcção:
C.P:
Telefone:

Apelido(s):
Localidade:
Telemóvel:

Telefone:

PEDIDO DE CÓPIAS FLOS OLEI
(MĺNIMO 10 COPIAS)

FLOS OLEI

PREÇO COM DESCONTO POR
COPIA

Flos Olei:  2010;  2011;
Preço (€ 26,00)
N. Copias:  ….....  …….
Flos Olei:  2012;  2013;  2014;
Preço (€ 30,00)
N. Copias:  ….....  …….  …….
Flos Olei:  2015;  2016;  2017;
Preço (€ 35,00)
N. Copias:  ….....  …….  …….

 10 - 99 copias (desconto 40%): € 15,60
 de 100 copias (desconto 50%): € 13,00

TOTAL

Euro:

 10 - 99 copias (desconto 40%): € 18,00
 de 100 copias (desconto 50%): € 15,00

Euro:

 10 - 99 copias (desconto 40%): € 21,00
 de 100 copias (desconto 50%): € 17,50

Para os gastos de envio consulte: http://shop.flosolei.com
Total de Copias: N°

Euro:
Euro:

Total Euro:
DATA: ____________________

(A empresa filiada)
ASSINATURA E CARIMBO

_____________________________

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais em conformidade com a lei 196/2003. Os dados serão usados apenas para respectiva
encomenda e não serão divulgadas a terceiros. E.V.O. srl é responsável pelo tratamento dos dados.
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