Regulamin oferty „Program partnerski”
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin definiuje warunki oferty „Program partnerski” świadczonej przez firmę
ultimahost.pl Szeliga sp. j. 90-019 Łódź, Dowborczyków 25, NIP: 9671354758, REGON:
341287109, KRS: 0000423178 w ramach marki webh.pl
2. Definiując poszczególne elementy w niniejszym regulaminie, będziemy odnosili się do
wybranych pojęć:
a) Operator – firma ultimahost.pl Szeliga sp. j. świadcząca usługi w ramach serwisu
webh.pl,
b) Usługa – wydzierżawiona Klientowi przez Operatora określona usługa informatyczna
świadczona w ramach sieci Internet,
c) Panel zarządzający – panel zarządzania usługami dostępny dla Klientów pod adresem
https://ssl.webh.pro/ ,
d) Wirtualny portfel – dostępna przez Panel zarządzający usługa umożliwiająca wpłaty
środków na poczet zamawiania lub przedłużania Usług przez Zamawiającego,
e) Klient – osoba, która posiada konto w Panelu zarządzającym.
§2 Program partnerski
1. Operator udostępnia Klientom ofertę o nazwie „Program partnerski”, dzięki której zakup
usługi przez nowego Klienta, który skorzysta z kodu polecającego istniejącego klienta,
obniży cenę tejże usługi o 20%, o ile nie występują dla niej inne promocje, zaś Klient
którego kod polecający zostanie użyty do zamówienia, będzie otrzymywał 20% wszystkich
wpłat za usługi rozliczane w panelu, które zostaną wykonane na korzyść Operatora przez
nowego Klienta.
2. Kod polecający dostępny jest w Panelu zarządzającym na zakładce związanej z programem
partnerskim.
3. Środki za dany miesiąc rozliczane są na początku miesiąca następującego.
4. Środki uzyskane przez Klienta, którego kod został użyty do realizacji zamówienia będą
wpływały do Wirtualnego portfela Klienta będącego właścicielem kodu i działają na takiej
samej zasadzie jak wszelkie inne środki wpłacone do Wirtualnego portfela.
5. Środki uzyskane w ramach Programu partnerskiego nie mogą zostać wypłacone lub
przekazane w jakikolwiek inny sposób, niż poprzez przekazanie do Wirtualnego portfela.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie innego kodu lub niepoprawne
wprowadzenie kodu rabatowego przez klienta poleconego.
7. Program partnerski nie może zostać wykorzystany do zamawiania usług na konta należące
do jednego i tego samego Klienta.
8. Program partnerski może zostać wyłączony dla określonych Klientów, w przypadku
popełniania przez Klienta nadużyć związanych z funkcjonowaniem Programu
Partnerskiego.
§3 Postanowienia końcowe
1. Oferta obowiązuje od 1 stycznia 2018 do odwołania.
2. Regulamin oferty i jej warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
4. Sądem właściwy dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd
właściwy dla siedziby Operatora.

