
 UMOWA PROGRAMU PARTNERSKIEGO PLATFORMY SMSPLANET

zawarta w dniu ……………r.  pomiędzy:

App World sp. z o.o. z siedzibą w Ślęzy, adres: ul. Pszenna 8, 55-040 Ślęza, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000658913, o kapitale zakładowym 5 000

zł i numerze NIP 8961558061, reprezentowaną przez:

Bartosza Górskiego - Członka Zarządu,

Rafała Andrzeja Filipczaka - Członka Zarządu,

zwaną dalej: Organizatorem,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej: Partnerem,

a łącznie zwanymi: Stronami,

o treści następującej:

§ 1. Definicje

Strony postanawiają, że pojęcia zawarte w Umowie powinny być rozumiane zgodnie z nadanym im poniżej

znaczeniem.

● Program Partnerski - system mający na celu promocję produktów lub usług Organizatora, udostępniający

odpowiednie narzędzia w celu osiągnięcia powyższego celu oraz monitorowania efektywności działań

Partnera, stanowiący własność App World, przygotowany i udostępniany Partnerowi przez App World.

● Umowa - niniejsza umowa Programu Partnerskiego.

● Usługa - usługa świadczona przez Organizatora, która promowana jest przez Partnera w ramach Umowy.

● Tabela Prowizyjna – zbiór Usług oraz stawek prowizyjnych za ich promowanie przez Partnera, dostępny w

załączniku nr. 1 do niniejszej umowy.

● Materiały Marketingowe - materiały informacyjne, reklamowe itp. udostępniane przez Organizatora drogą

mailową.

● Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Organizatora.

● Akcja Użytkownika – zestaw czynności wykonanych przez Użytkownika prowadzących do skorzystania z

Usługi

● SMS – oznacza krótką wiadomość tekstową o długości do 160 znaków kodowanych w 7 bitach lub 70

znaków kodowanych w systemie 16 bitowym UCS-2 przesyłane za pomocą Sieci,

● Platforma multimedialna (Platforma) – zespół rozwiązań technicznych pozwalających na inicjowanie akcji

generujących ruch SMS,

● Operator sieci komórkowej (Operator) – działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej operatorzy

telefonii komórkowej (Polkomtel sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., P4 sp. z o.o., ),

● Klient Partnera – podmiot, z którym App World przy pomocy i poleceniu Partnera zawarł umowę, na mocy

której – po spełnieniu warunków określonych Umową - umożliwia korzystanie z Platformy na rzecz tego

Klienta.
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● Reflink - specjalny, indywidualny dla każdego Partnera adres URL, pozwalający na automatyczne

przypisanie Klienta Partnera do jego konta

§ 2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem, w ramach której Partner

poprzez swoje działania spowoduje, iż Użytkownik dowie się i skorzysta z Usług Organizatora. W

szczególności działania te polegają na polecaniu usług Organizatora drogą internetową, telefoniczną bądź

bezpośrednią. Integralną część umowy stanowią Umowa na realizację wysyłek SMS i Tabela Prowizyjna.

2. App World oświadcza, iż jest dysponentem Platformy oraz że zawarł stosowne umowy umożliwiające

realizację wysyłek wiadomości SMS.

3. Wszystkie stawki wynagrodzeń wynikające z Umowy zostaną podwyższone o stawkę podatku od towarów i

usług (VAT) przewidzianą przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Zobowiązania  App World Sp. z o.o.

Na mocy Umowy Organizator zobowiązuje się do:

1. Starannego świadczenia Usług na rzecz Klientów Partnera,

2. Terminowego rozliczania należnego Partnerowi wynagrodzenia,

3. Zapewnienia niezbędnej infrastruktury technologicznej do wykonania Umowy (Platformy),

4. Udostępnienia Klientom Partnera Platformy, za pomocą której inicjowane będą akcje generujące ruch SMS,

5. Informowania Partnera o podpisanych umowach z polecenia Partnera,

6. Udostępniania Partnerowi comiesięcznych raportów z opłaconych faktur,

7. Informowania Partnera o rozwiązanych umowach z polecenia Partnera,

8. Dostarczania comiesięcznych raportów do 7 dnia każdego miesiąca z łącznie wygenerowanego ruchu

Klientów Partnera zgodnie ze schematem:

Raport wygenerowano: dd-mm-rrrr

Data Numer faktury Produkt Stawka netto [PLN] Ilość Prowizja netto [PLN]

dd-mm-rrrr nnn/nnn/mm/rr SMS x.xxx xxxx x.xx

dd-mm-rrrr nnn/nnn/mm/rr 2WAY x.xxx xxxx x.xx

dd-mm-rrrr nnn/nnn/mm/rr SMS x.xxx xxxx x.xx

SUMA PROWIZJI NETTO [PLN]: X.XX

Łączna wartość prowizji wynosi X zł netto +23% VAT. Zgodnie z umową współpracy na podstawie niniejszego

raportu Partnerowi należy się wynagrodzenie.

§ 4. Zobowiązania  Partnera

1. Partner powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o nawiązaniu kontaktu z potencjalnie

zainteresowanym Użytkownikiem. Informacja taka powinna zostać przesłana na adres mailowy
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kontakt@appworld.pl. Z obowiązku zwalnia skorzystanie przez klienta partnera z reflinka, co pozwoli na

automatyczne przypisanie Partnerowi działań klienta do jego konta.

2. Partner nie ma prawa do pobierania jakichkolwiek opłat lub prowizji, lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia

od Użytkowników, w związku z wykonywaniem Umowy.

3. Partner zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej oraz zachowania tajemnicy zawodowej,

obejmującej wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową.

§ 5. Świadczenie usług

1. Usługa, którą obejmuje Umowa polega na wysyłaniu za pomocą infrastruktury Organizatora wiadomości

SMS do Użytkowników polskich Operatorów, na zlecenie Klientów Partnera.

2. Korzystanie z usług przez Klientów Partnera jest możliwe gdy:

● konto Partnera na Platformie jest aktywne,

● Operatorzy wyrazili zgodę na wysyłkę SMS,

3. Organizator gwarantuje, że przesyłane wiadomości SMS są traktowane jako informacje poufne. W

szczególności App World przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej.

4. Organizator nie odpowiada za dostarczenie wiadomości SMS do Użytkownika, a jedynie za zrealizowanie

usługi wysłania wiadomości do adresatów wskazanych przez Klientów Partnera.

§ 6. Zasady rozliczeń finansowych Stron

1. Za działania będące przedmiotem niniejszej Umowy Partnerowi przysługuje wynagrodzenie zgodne z Tabelą

Prowizyjną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Okresem rozliczeniowym jest 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

3. Partner jest rozliczany za poprawnie wysłane wiadomości SMS w trakcie trwania danego okresu

rozliczeniowego. Za wiadomości SMS wysłane poprawnie uznaje się wiadomości SMS, które uzyskały

status: „wysłana dostarczona” lub „wysłana niedostarczona” .

4. Partner przyjmuje do wiadomości że prowizja będzie dla Partnera naliczana jedynie na podstawie faktur

opłaconych  przez Klientów Partnera.

5. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi na podstawie dokumentu rozliczeniowego wystawionego zgodnie

z dostarczonym raportem obejmującym dany okres rozliczeniowy. Stroną wystawiającą dokument

rozliczeniowy będzie Organizator, który zobowiązuje się każdorazowo do przesłania opisanego dokumentu

do Partnera w formie elektronicznej na adres mailowy pod który wysyłane są raporty. Faktura ta zostanie

opłacona w ciągu 14 dni.

6. Każdorazowo Partner ma możliwość wniesienia reklamacji do przesłanego raportu. Jeśli reklamacja zostanie

uznana Organizator prześle Partnerowi korektę raportu, który to będzie podstawą do wystawienia korekty

faktury.

7. Organizator zobowiązuje się wysyłać raporty na adres mailowy powiązany z kontem Partnera na platformie.

8. Partner zobowiązuje się w terminie 2 dni od podpisania Aneksu do uzupełnienia danych w zakładce “Moje

konto”, na podstawie których będą wystawiane dokumenty rozliczeniowe.

§ 7. Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszelkie informacje poufne w rozumieniu ust. 2 poniżej.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy faktu zawarcia Umowy.
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2. Za informacje poufne uważa się informacje o oprogramowaniu, dokumentacji, całości wiedzy, technik, idei,

zasad i koncepcji, które zawierają się w oprogramowaniu i rozwiązaniach technologicznych (w szczególności

odnośnie Platformy) oraz dokumentację i informacje dotyczące kwestii finansowych, klientów, jak również

wszelkie inne informacje uzyskane przez Stronę w wyniku wzajemnej współpracy, które nie są przeznaczone

do publicznego rozpowszechnienia.

3. Strony zobowiązują się do wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie w celu należytego wykonania

Umowy.

4. Informacje poufne nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej,

natomiast w ramach struktur organizacyjnych Stron dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie

pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na

ich pozycję lub udział w realizacji Umowy.

5. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane powyżej osobom

fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że są to

informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy.

6. Obowiązek zachowania poufności przewidzianej w niniejszym paragrafie obowiązywać będzie przez cały

okres trwania Umowy, jak również przez okres 3 lat po dacie jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na podstawie bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa, na rzecz uprawnionych do otrzymania takich informacji osób lub organów.

8. Strony uprawnione są do podawania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych informacji o fakcie

współpracy, a także do wzajemnego umieszczenia na swoich listach referencyjnych.

§ 8. Czas trwania umowy, jej zmiana i rozwiązanie

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca

kalendarzowego.

3. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie

rażącego naruszenia Umowy przez drugą Stronę.

4. Wszelkie zmiany do Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne

obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, Strony będą rozwiązywały w drodze negocjacji, a jeżeli nie

będzie to możliwe, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby

App World.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. Wykaz załączników do Umowy:

- Załącznik nr 1 - Stawki prowizyjne

Podpisy stron:

Organizator                                                                                                                                 Partner
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Załącznik nr 1 -  Tabela prowizyjna dla wiadomości SMS

Koszt 1 wiadomości SMS dla Klienta Partnera (zł netto)* Prowizja (zł netto)

0,12 0,022

0,11 0,018

0,10 0,016

0,09 0,012

0,08 0,008

0,07 0,005

0,06 0,002

*Stawki są zaokrąglane do setnej części złotówki w dół np. stawka 0.115 zł netto zostanie zaokrąglona do
wartości 0.11 zł, co odpowiada prowizji w wysokości 0.018 zł.

Podpisy stron:

Organizator                                                                                                                                 Partner

.
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