
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם סוכנות ושיווק בלעדי

 שנערך ונחתם ב__________ ביום__________ בחודש__________ בשנת__________

        

 

 בין

 

 _____________, ח.פ. _________   

 __________________מרח' ____   

 מצד אחד   "(החברה)להלן: "   

    

 לבין

    

 _____________, ת.ז. _________

 מרח' ______________________

 מצד שני   "(הסוכן)להלן: "

        

 

 "(;המוצריםוהחברה עוסקת בפיתוח ובייצור של __________ )להלן: "  הואיל

 

 עוסק בשיווק הפצה ומכירה של __________;והסוכן  והואיל

  

והחברה מעונינת למסור את זכויות השיווק וההפצה הבלעדיות של המוצרים  והואיל

באזור כהגדרתו בהסכם זה לסוכן, הכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות 

 בהסכם זה;

 

י                      והצדדים מעונינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנא והואיל

 הסכם זה להלן;

 

 והסוכן מעוניין לקבל את זכויות השיווק וההפצה הבלעדיות כאמור; והואיל

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא

 המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

 הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה על פיהן.כותרות הסעיפים באות לצורך 

הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי במועד חתימת הסכם זה אין כל מניעה על פי כל דין, הסכם ו/או 

 אחרת מליטול על עצמם את ההתחייבויות נשוא הסכם זה.



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 תקופת ההסכם

שנים שתחילתן ביום חתימת ההסכם הצדדים מסכימים ביניהם כי הסכם זה נקשר לתקופה של _____ 

 "(.תקופת ההסכם)להלן: "

בכפוף למילוי כל התחייבויות הסוכן על פי הסכם זה, ניתנת בזאת לסוכן אופציה להאריך את תקופת 

ההסכם ל_____ שנים נוספות, ובלבד שהודיע על רצונו להאריך את תקופת ההסכם לחברה 

 "(.תקופת האופציהת ההסכם )להלן: "בכתב, לפחות _____ חודשים לפני סיום תקופ

 מובהר בזאת כי כל הוראות הסכם זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

 מינוי הסוכן

אזור החברה ממנה בזאת את הסוכן לסוכן ומשווק בלעדי של המוצרים באזור __________ )להלן: "

זה, והסוכן מקבל את  "( בתקופת ההסכם וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכםהשיווק

 המינוי כאמור בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.

החברה מתחייבת במשך תקופת ההסכם שלא למכור, לשווק ו/או להפיץ את המוצרים באזור השיווק, בין 

 במישרין ובין בעקיפין, אלא באמצעות הסוכן.

ק המוצרים באזור השיווק. החברה מתחייבת להקנות לסוכן את הזכות הבלעדית למכירת, הפצת ושיוו

החברה מתחייבת ומצהירה בזאת כי תעשה את כל אשר יידרש כדי למנוע את מכירתם של 

 המוצרים שלא על ידי הסוכן באזור השיווק.

 שקדנות

הסוכן מתחייב בזאת לפעול במסירות, בנאמנות, ובשקדנות במסגרת תפקידו ולמכור את המוצרים באופן 

ן מתחייב לעשות את מירב המאמצים הנדרשים לצורך קידום היקף בו מוסכם בהסכם זה. הסוכ

 המכירות של החברה באזור השיווק.

 הסוכן מתחייב לקיים מערך שיווק קמעונאי רחב של המוצרים באיזור השיווק.

 

 אי הפצת מוצר מתחרה

או שיווק הסוכן מתחייב ומצהיר בזאת כי לא יעסוק בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, בהפצה ו/

ו/או מכירה של מוצרים המתחרים במוצרים ושאינם מתוצרת החברה או שלא סופקו לו על ידי 

 החברה, וזאת כאמור במשך תקופת ההסכם ובאזור השיווק. 

 


