Regulamin Hostovita sp. z o.o.
Regulamin programu partnerskiego
I. Definicje
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z
o.o., w ramach Programu Partnerskiego oraz zasady wynagradzania jego uczestników.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
a) Organizator - Hostovita sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 40, 35-203 Rzeszów, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000545434, posiadająca NIP: 5170368977, REGON:
360885420, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
b) Klient Polecający – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP, która
wyrazi chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim, poprzez zarejestrowanie się w przeznaczonej do
obsługi Programu Partnerskiego aplikacji oraz dokonanie polecenia usług Organizatora.
c) Klient Polecony - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP, która dokonała
zamówienia usługi świadczonej przez Organizatora, posługując się kodem rabatowym bezpośrednio
przekazanym lub zawartym w banerze promocyjnym, uzyskanym automatycznie przez Klienta
Polecającego za pośrednictwem Platformy Partnerskiej. Klientem Poleconym może zostać podmiot,
który na dzień zamówienia usługi nie posiada u Organizatora aktywnej lub skasowanej usługi,
będącej przedmiotem polecenia.
d) Uczestnik – Klient Polecający lub Klient Polecony. Klient Polecający nie może być
jednocześnie Klientem Poleconym dokonującym zamówienia usługi świadczonej przez Organizatora.
e) Polecenie – działania Klienta Polecającego w wyniku których Klient Polecony zamówi
świadczone przez Organizatora usługi; do którego zastosowanie mają przepisy art. 919-921 Kodeksu
Cywilnego;
f) Platforma Partnerska - aplikacja internetowa umożliwiająca zarządzanie Programem
Partnerskim Klientowi Polecającemu i Organizatorowi, dostępna pod adresem:
https://hostovita.pl/billing.
i) Pracownik – podmiot zatrudniony przez Organizatora na podstawie umowy o pracę lub
współpracujący z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
II. Uczestnictwo w Programie
3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
4. Uczestnikiem Programu może być podmiot, który posiada aktywną Platformę Partnerską.
5. Uczestnik logując się do aplikacji Programu, akceptuje Regulamin i przystępuje tym samym do
Programu.
6. Klient Polecający, który dokona Polecenia usług świadczonych przez Organizatora, będzie
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia na warunkach przewidzianych w pkt 3 - 28 Regulaminu.

7. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionego przez Klienta
Polecającego rachunku lub faktury VAT. Klient Polecający, będący jednocześnie Klientem Organizatora,
będzie uprawniony do odebrania korzyści przysługujących mu w wyniku dokonania Polecenia, poprzez
obniżenie kwoty najbliższej faktury wystawionej przez Organizatora w związku z odnowieniem usług
świadczonych przez Organizatora Klientowi Polecającemu.
8. Wynagrodzenie ewidencjonowane jest w Platformie Partnerskiej, a jego wysokość wynika z
zastosowanego przez Organizatora systemu naliczania prowizji.
9. Wysokość prowizji, która składa się na wynagrodzenie Klienta Polecającego, uzależniona jest od
ilości pozyskanych przez Klienta Polecającego Klientów Poleconych, którzy zamówią i opłacą usługę
świadczoną przez Organizatora, jak również od rodzaju usługi świadczonej przez Organizatora,
uwzględnionej w Programie Partnerskim.
10. Prowizja przysługuje Klientowi Polecającemu:
a)
za pierwszy zakup usługi przez Klienta Poleconego,
b)
za każdy kolejny zakup usługi przez Klienta Poleconego, pod warunkiem nieskorzystania
przez Klienta Poleconego z unikatowej promocji przesłanej drogą elektroniczną przez Organizatora.
11. Za zakup usługi hostingowej przez Klienta Poleconego, Klientowi Polecającemu przysługuje
prowizja w wysokości wskazanej w Załączniku Nr 1.
12. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w miesięcznym okresie rozliczeniowym. Klient
Polecający, ostatniego dnia każdego miesiąca, wystawi Organizatorowi fakturę lub rachunek, z terminem
płatności do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
13. W sytuacji gdy Klientem Polecającym jest zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług,
Wysokość wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. W sytuacji gdy Klientem Polecającym jest Konsument, Organizator zobowiązany jest do poboru
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
15. Klient Polecający będący Konsumentem, zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi danych
niezbędnych do realizacji obowiązku, o którym mowa w punkcie powyższym. O zakresie danych, o których
mowa w niniejszym punkcie, Organizator powiadomi Klienta Polecającego będącego Konsumentem drogą
elektroniczną.
16. Brak dostarczenia przez Klienta Polecającego będącego Konsumentem danych, o których mowa
w pkt. 15 Regulaminu, uniemożliwi Organizatorowi wypłacenie wynagrodzenia.
17. Wysokość wynagrodzenia Klienta Polecającego będącego Konsumentem, wypłacana będzie
zgodnie z ciążącymi na Organizatorze obowiązkami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz
będzie pomniejszana będzie o zobowiązania publicznoprawne.
18. Wynagrodzenie wypłacane będzie na wniosek Klienta Polecającego, potwierdzony
wystawieniem rachunku lub faktury VAT, jeśli wysokość prowizji naliczonych w Platformie Partnerskiej nie
jest mniejsza niż 70 zł netto.
19. W przypadku kiedy wysokość prowizji przysługująca Klientowi Polecającemu na koniec miesiąca
rozliczeniowego jest mniejsza niż 70 zł netto, Klient Polecający dolicza jej wartość do faktury lub rachunku,
do którego wystawienia uprawniony będzie w następnym okresie rozliczeniowym.

20. W przypadku dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej przez Klienta Poleconego za usługę
hostingową w wysokości obejmującej więcej niż jeden Okres Rozliczeniowy, Klientowi Polecającemu
przysługuje prowizja za zakup i odnowienie w wysokości określonej w Regulaminie. Klient Polecający
zobowiązany jest wówczas do wystawienia Organizatorowi jednej faktury lub rachunku uwzględniającej
prowizję za zakup i odnowienie usługi hostingowej.
21. W przypadku dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej przez Klienta Poleconego za usługę
serwer VPS w wysokości obejmującej więcej niż jeden Okres Rozliczeniowy, Klientowi Polecającemu
przysługuje prowizja za zakup i odnowienie w wysokości określonej w Regulaminie. Klient Polecający
zobowiązany jest wówczas do wystawienia Organizatorowi jednej faktury lub rachunku uwzględniającej
prowizję za zakup i odnowienie usługi serwer VPS.
22. Organizator zastrzega, iż wartość prowizji naliczanej Klientowi Polecającemu zawsze uzależniona
jest od wysokości Opłaty Abonamentowej, uiszczonej przez Klienta Poleconego, udokumentowanej
wystawioną przez Organizatora fakturą. Niniejsze postanowienie obejmuje również sytuacje, w których
Klient Polecony zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową w wysokości ustalonej indywidualnie z
Organizatorem poza obowiązującym Cennikiem.
23. Prowizja przysługująca Klientowi Polecającemu za usługę zakupioną przez Klienta Poleconego,
zgodnie z obowiązującą promocją, liczona jest od wysokości Opłaty Abonamentowej, wynikającej z oferty
promocyjnej, z której skorzystał Klient Polecony.
24. Polecenie będzie skuteczne, jeśli Klient Polecony opłaci Opłatę Abonamentową za zamówioną
usługę u Organizatora oraz nie zostanie ona wypowiedziana:
a) w terminie 32 dni od daty jej opłacenia, w przypadku usług hostingowych;
b) w terminie 7 dni od daty jej opłacenia, w przypadku serwerów VPS.
25. Polecenie będzie skuteczne, jeśli Klient Polecony, w procesie zamawiania usługi, posłuży się
Kodem rabatowym bezpośrednio przekazanym lub zawartym w banerze promocyjnym, uzyskanym
automatycznie, przez Klienta Polecającego, za pośrednictwem Platformy Partnerskiej.
26. Organizator ma prawo wyłączyć uczestnictwo Klienta Polecającego z Programu Partnerskiego, w
sytuacji kiedy Organizator uzyska uzasadnione przypuszczenie, że Klient Polecający działa w sposób
sprzeczny z interesami Organizatora, przez co należy rozumieć w szczególności naruszenie lub zagrożenie
naruszenia dóbr osobistych Organizatora.
27. Wyłączenie Klienta Polecającego z Programu Partnerskiego nie ma wpływu na nabyte przez
Klienta Polecającego uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia.
28. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, Klient Polecający nie będzie uprawniony
do otrzymania wynagrodzenia od tych Poleceń, które dokonane zostały w okresie wyłączenia Klienta
Polecającego.
III. Postanowienia końcowe
29. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.hostovita.pl
30. O ile z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie
przyjęte w Regulaminie Hostovita.pl.

31. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
Hostovita.pl, regulaminów świadczenia poszczególnych usług przez Organizatora, które dostępne są w
siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hostovita.pl i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
32. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w regulaminach,
wymienionych w pkt. 31 Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
33. Udział Uczestnika w Programie Partnerskim oznacza akceptację warunków zawartych w
Regulaminie.
34. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami
Regulaminu.
35. W Programie Partnerskim nie może brać udziału Pracownik Organizatora.
36. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2015 roku, dla Uczestników Promocji, którzy z niej
skorzystają, od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania.
37. Program Partnerski objęty niniejszym Regulaminem zostaje wprowadzony przez Organizatora na
czas nieoznaczony. Organizatorowi przysługuje prawo zakończenia działania Programu Partnerskiego w
każdej chwili bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem poinformowania o tym fakcie Uczestników Programu
Partnerskiego o tym fakcie, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed datą zakończenia działania
Programu Partnerskiego.
38. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Organizatora lub powiadomienie elektronicznie pod wskazany w panelu adres e-mail. Jeśli
Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmiany nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany
zaakceptował. Uczestnicy nieakceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu.
39. Regulamin nie wyłącza żadnych postanowień innych Regulaminów lub Umów zawartych przez
Uczestnika z Organizatorem.
40. W sprawach spornych, wynikających na tle niniejszego regulaminu, właściwym jest Sąd
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik Nr 1
Wysokość wynagrodzenia Uczestnika
1. Wynagrodzenie Uczestnika zgodnie z umową.
a. Za świadczenie Usług, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu, jest wypłacane
wynagrodzenie z każdego opłaconego zamówienia od Klienta Poleconego zgodnie z
Tabelą Nr 1 niniejszego Załącznika.
Tabela Nr 1
Usługa

Wynagrodzenie Uczestnika od opłaconego
zamówienia Klienta Poleconego

Hosting: Smaczny, Słodki

30%

Serwery VPS

10%

