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Regulamin Programu Partnerskiego Taxe
1. Defnicjee:
1. Operator – Vires Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zwierzyniecka 12, NIP: 867-2189-640, spółka zarejeestrowana w Sądzie Rejeonowym w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajeowego Rejeestru Sądowego pod numerem KRS 0000336162.
2. Numer referencyjeny – unikalny numer nadawany Partnerowi, w celu identyfkacjei
poleconych Klientów.
3. Partner polecajeący (Partner) – osoba lub podmiot, który przekaże swóje unikalny numer
referencyjeny osobie trzecieje – Klientowi poleconemu.
4. Klient polecony – osoba, z którą podpisana zostanie Umowa o świadczenie usługi Taxe,
przy czym w trakcie rejeestracjei konta w Panelu Klienta osoba ta poda unikalny numer
referencyjeny klienta polecajeącego.
5. Panel Klienta – serwis internetowy dostępny pod adresem htps:::panel.taxe.pl, za
pośrednictwem którego następujee nadanie numeru referencyjenego, identyfkacjea
Klientów poleconych oraz rozliczanie należnego wynagrodzenia.
6. Wynagrodzenie – kwota przysługujeąca Partnerowi polecajeącemu, w związku z
wykonywaniem czynności polecenia usługi Taxe, wyrażona w polskich złotych.
2. Zasady polecania klientów:
1. Za poleconego klienta uważa się osobę, która podczas rejeestracjei konta w Panelu Klienta
Taxe przekaże numer referencyjeny Partnera, a następnie zawrze Umowę o świadczenie
usługi Taxe.
2. W przypadku niepodania numeru referencyjenego przez klienta poleconego w trakcie
rejeestracjei konta, istniejee możliwość przekazania tego numeru, nie późnieje niż do 7 dni
od zarejeestrowania konta za pośrednictwem wątkowego systemu pomocy w Panelu
Klienta Taxe.
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3. Przekazanie numeru referencyjenego odbywa się przez wypełnienie pola „Numer
referencyjeny” w formularzu rejeestracyjenym przez osobę rejeestrujeącą nowe konto –
Klienta poleconego.
4. Niedopuszczalne jeest polecanie w przez Partnera usługi Taxe w sposób niezgodny z
prawem, w tym na stronach z treściami zabronionymi przez prawo, naruszajeącymi
prawa osób trzecich.
3. Wysokość i zasady wypłacania wynagrodzenia:
1. Za polecenie każdego nowego klienta, Partnerowi przysługujee wynagrodzenie w
wysokości 10% podstawowej wartości opłaty stałej pakietu wybranego przez Klienta
poleconego.
2. W przypadku zmiany cen podstawowych opłat stałych w Cenniku usługi Taxe, zmianie
ulegajeą również wysokości wynagrodzeń opisane w powyższym punkcie, do wysokości
obliczoneje na podstawie procentoweje wartości określoneje w powyższym punkcie.
3. Wynagrodzenie naliczane jest w trybie comiesięcznym, przez kolejnych 36 miesięcy,
rozpoczynając od miesiąca, w którym została wygenerowana pierwsza należność
abonamentowa dla klienta poleconego.
4. Naliczenie części wynagrodzenia związaneje z poleceniem danego klienta, następujee
wyłącznie w miesiącach, w których powstała należność abonamentowa za korzystanie z
usługi Taxe dla danego poleconego klienta.
5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Taxe z Klientem poleconym, pomniejesza
ogólną wartość wynagrodzenia dla Partnera o kwotę, o którą wcześnieje podwyższona
została wartość wynagrodzenia, w związku z pozyskaniem tego Klienta poleconego.
6. W przypadku zmiany bieżącego pakietu przez Klienta poleconego, zmienia się również
wysokość części wynagrodzenia, związana z pozyskaniem tego Klienta poleconego, do
kwoty zależneje od nowo wybranego pakietu, naliczaneje od pierwszego okresu, w którym
obowiązujee nowy pakiet.
7. Naliczenie należnego wynagrodzenia następujee w ciągu 14 dni od momentu
wygenerowania rozliczeń związanych ze świadczeniem usługi Taxe.
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8. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po naliczeniu kwoty minimum 50 zł lub na koniec
roku kalendarzowego, na podstawie wygenerowaneje przez Partnera faktury lub
rachunku, z wybraną metodą płatności: przelew lub kompensata (na poczet obecnych i
przyszłych rozliczeń związanych ze świadczeniem usługi Taxe).
9. W przypadku wypłaty wynagrodzenia na podstawie Faktury z uwzględnieniem podatku
VAT, wysokość wynagrodzenia należy traktować jeako wartość neto, do któreje następnie
należy doliczyć podatek VAT.
10. Wynagrodzenie nie jeest naliczane w przypadku, gdy poleconym Klientem jeest osoba,
która w przeszłości była odbiorcą usługi Taxe, tje. posiadała podpisaną Umowę o
świadczenie usługi Taxe.
11. Naliczenie wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejeszym regulaminie może
nastąpić wyłącznie za polecenie Klienta, z którym Umowa o świadczenie usługi Taxe
została podpisana nie wcześnieje, niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejeszego
regulaminu.
4. Postanowienia końcowe:
1. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w
Programie Partnerowi w przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejeszego
regulaminu.
2. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejeszego
regulaminu w dowolnym momencie, informujeąc o tym fakcie Partnerów przynajemnieje
na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania noweje treści regulaminu, przez
umieszczenie stosowneje informacjei w serwisie głównym Taxe.pl, w sekcjei „Aktualności”.
3. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do likwidacjei Programu
Partnerskiego, informujeąc o tym fakcie Partnerów polecajeących przynajemnieje na 30 dni
przed dniem likwidacjei Programu, przez umieszczenie stosowneje informacjei w serwisie
głównym Taxe.pl, w sekcjei „Aktualności”.
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4. W przypadku zamknięcia Programu Partnerskiego, Partnerowi przysługujee prawo
realizacjei (wypłaty) wynagrodzenia bez względu na osiągnięcie kwoty minimalneje,
określoneje w pkt. 3.8.
5. Program Partnerski obowiązujeący na zasadach opisanych w niniejeszym regulaminie
obowiązujee od 1.06.2018r.
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