Vega sp. z o.o.
ul. Bociana 20, 31-231 Kraków
telefon: (12) 357 43 58; biuro@szybka-moneta.pl

Regulamin Programu Partnerskiego

§1 Definicje
Serwis – Strona internetowa dostępna pod adresem www.szybka-moneta.pl
Partner – zarejestrowany użytkownik w serwisie, posiadający status partnera, zwany również polecającym
Polecony – zarejestrowany użytkownik w serwisie z polecenia partnera za pomocą specjalnego linku polecającego
Administrator – Vega Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000281138, numer NIP 945-208-12-95, która zarządza Serwisem oraz bazą danych osobowych zarejestrowanych
Użytkowników Programu Partnerskiego.
Panel partnera – zasoby serwisu zawierające informacje przeznaczone dla partnera, w szczególności naliczone
wynagrodzenie, wysokość prowizji, liczbę poleconych. Dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

§2 Zasady działania Programu Partnerskiego
1. Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim nie jest związane z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
3. Status partnera nadawany jest automatycznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika w Serwisie lub na jego
prośbę przez Administratora.
4. Partner przez cały okres uczestniczenia w Programie Partnerskim ma dostęp do Panelu partnera w Serwisie.
5. Polecony powinien zarejestrować się w ciągu 30 dni od kliknięcia w link Partnera. Jeżeli nie dokona tego od
razu, do przechowywania informacji o tym kto jest polecającym wykorzystany jest mechaizm plików Cookies.
6. Wszelkie reguły związane z przechowywaniem plików Cookies zwyczajowo ustala przeglądarka po stronie Poleconego.
7. Partner otrzymuje wynagrodzenie za płatne czynności dokonane przez Poleconego określone w Panelu Partnera.
Możliwa jest indywidualna negocjacja stawek.
8. Rozliczenie następuje w cyklach miesięcznych.
9. Administrator wypłaca wynagrodzenie na rachunek bankowy Partnera w ciągu maksymalnie 14 dni od przesłania
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku na dane Administratora, zawierającej wynagrodzenie naliczone zgodnie z
danymi znajdującymi się w Panelu partnera.
10. Faktura powinna zostać przesłana za pośrednictwem Panelu Partnera.
11. Administrator wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
12. Administrator ma prawo zawiesić status Partnera i uczestnictwo w Programie Partnerskim w przypadku naruszenia
ogólnie przyjętych zasad dobrych praktyk związanych z działaniami promocyjnymi w internecie jak również współżycia
społecznego oraz przepisów prawa.

www.szybka-moneta.pl
Kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 200 000,00 zł. Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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