Pravidla partnerského programu stálý příjem
Níže uvedené pravidla obsahuji sadu platných pravidel pro všechny Partnery partnerského programu stálý
příjem BitFaktura.cz. Jejich přijetí a dodržování je nutnou podmínkou pro dosažení výhod z nich vyplývajících
na základě spolupráce s BitFaktura.cz.

§ 1. Definice

●

Partnerský program stálý příjem – celý program je dostupný na internetové stránce
https://bitfaktura.cz/partnersky-program

●

Produkty

–

základní

plány

zahrnuté

v nabídce

BitFaktura.cz

jsou

na

adrese

https://bitfaktura.cz/cenik, ke které se vztahuje Partnerský program stálý příjem.

●

Partner – fyzická nebo právní osoba, která se účastní Partnerského programu stálý příjem.

●

Nový zákazník – Zákazník, který se zaregistroval pomocí personalizovaného Partnerského odkazu,
který obsahuje ID partnera (ID partner) a přihlásil se k odběru jednoho z Plánů nebo provedl platbu
.

●

Partnerská smlouva – smlouva týkající se účasti na Partnerském programu stálý příjem uzavřena
mezi BitFaktura.cz a Partnerem.

●

Minimální částka – částka, která umožňuje na příkaz Partnera vyplatit Provizi.

●

Afiliační odkaz – Odkaz, který vede na webovou stránku BitFaktura.cz, obsahující ID
Partnera (ID Partner).

§ 2. Obecná pravidla

1.

Partnery mohou být fyzické osoby, které podnikají, nebo právní osoby, které přijímají Smlouvu a
výše uvedené Pravidla partnerského programu stálý příjem.

2.

Kandidát na Partnera, který je fyzickou osobou, může uzavřít smlouvu za níže uvedených
podmínek, pouze pokud má plnou způsobilost k právním úkonům.

3.

Účast na Partnerském programu stálý příjem je bezplatná a dobrovolná.

4.

Partner není zaměstnancem ani zástupcem BitFaktura.cz. Partner není oprávněn podepisovat
žádné dokumenty jménem BitFaktura.cz a zastupovat sebe a svoji podnikatelskou činnost
jménem této firmy. Partner má pouze právo působit jako člen Partnerského programu stálý
příjem.

5.

Noví zákazníci nejsou skupinou dosavadních uživatelů programu BitFaktura.cz

6.

Doba trvání Programu je omezená a trvá 3 roky od okamžiku navázání partnerské
spolupráce.

§ 3. Doporučování zákazníků a identifikace partnerů

1.

Kaž
dý Partner obdrží
jedinečné identifikační číslo (ID partnera).

2.

Partner bude získávat Nové Zákazníky pomocí Afiliačních odkazů – hyperlinků vedoucích k
pokynům programu BitFaktura.cz, které budou obsahovat Identifikační číslo partnera (ID
Partnera).

§ 4. Odměna pro partnera

1.

Partneři jsou odměňováni pouze za nákup plánu jimi doporučenými Novými zákazníky pomocí
Partnerského odkazu.

2.

Výše odměny pro Partnery činí 30% hodnoty první platby provedené Novým zákazníkem a 30%
každé další, pokud mezi platbami nedojde k přerušení.

3.

4.

5.

Odměna se počítá v okamžiku inkasa od Nového zákazníka.

Partner má nárok na provizi platnou v den transakce.

Partner není odměňován za doporučování a získávání nových Partnerů partnerského
programu stálý příjem. Registrace v Partnerském programu stálý příjem je bezplatná a
dobrovolná.

6.

Stav účtu Partnera obsahující součet splatných provizí se nachází v Panelu zákazníka partnerského
programu stálý příjem.

7.

Provize jsou vypláceny Partnerovi v okamžiku, kdy dosáhnou Minimální částky 2000 Kč. Platba
probíhá formou převodu na Partnerem uvedený bankovní účet ne častěji než jednou za měsíc,
v odstupu nejméně 30 dní.

8.

Aby byla vyplacená Provize, Partner, který je fyzickou osobou a nevede podnikatelskou činnost,
vystavuje BitFaktura.cz účet na příslušnou částku. Partner, který je fyzickou osobou a vede
podnikatelskou činnost nebo je právní osobou, vystavuje fakturu.

§ 5. Způsoby propagace webové stránky BitFaktura.cz

1.

Partner je zodpovědný za všechny materiály, které se objevují na jeho stránkách nebo v jeho
propagačních materiálech. BitFaktura.cz nenese zodpovědnost za obsah týkající se jakéhokoli
aspektu svých produktů zveřejněných mimo firemní stránku.

2.

Pokud Partner umisťuje ve svých materiálech cenu Plánů, je povinen aktualizovat ji průběžně
k faktickému stavu podle aktuálního ceníku, který je dostupný na https://bitfaktura.cz/cenik.

3.

Partner je povinen znát právní předpisy týkající se reklamy a předpisy související s poskytováním
služeb elektronickou cestou.

4.

Partner nemůže propagovat BitFaktura.cz na webových stránkách, které porušují právo, na
webových stránkách s pornografickými materiály, s protizákonným softwarem, s nelegální
hudbou nebo na jiných stránkách, jejichž obsah nebo forma mohou poškodit dobré jméno
společnosti.

5.

Partner je povinen formulovat veškeré zprávy týkající se nabídky BitFaktura.cz prezentované v rámci
Partnerského programu stálý příjem (zejména mailingu, obsahu na webových stránkách Partnera
sloužícím činnostem v rámci Partnerského programu stálý příjem, obsahu e-mailové korespondence
zasílané v rámci realizace Partnerem aktivit v rozsahu Partnerského programu stálý příjem)
způsobem, ze kterého je zjevné, že obsah zahrnutý v těchto zprávách pochází od Partnera, ne přímo
od BitFaktura.cz.

6.

Partner nebude propagovat produkty na diskusních skupinách, fórech a jiných veřejných místech,
jejichž není majitelem, způsobem, který není v souladu s pravidly takového místa nebo způsobem,
který způsobuje odůvodněnou námitku jeho účastníků nebo majitelů.

§ 6. Bezpečnost údajů Partnera a jeho Zákazníků

1.

Veškeré změny v osobních údajích a týkající se bankovního účtu Partnera vyžadují změny provedené
Partnerem.

2.

3.

Změny údajů nesmí vést k uvedení v omyl nebo ke změně Partnera.

Aktuální údaje týkající se Partnera a stavu jeho účtu zobrazené na stránkách Partnerského
programu stálý příjem musí být pravdivé. BitFaktura.cz nemusí ověřovat jejich správnost.

4.

Technické oddělení BitFaktura.cz vynaloží maximální úsilí na ochranu soudržnosti a obsahu
databází.

5.

Partner souhlasí s tím, aby mu byly zaslané změny Pravidel a další užitečné informace týkající se
Partnerského programu stálý příjem. Partner podává písemnou žádost v případě, pokud nechce
dostávat oznámení.

6.

Zveřejňování a šíření informací zaslaných Partnerovi a informací dostupných v Panelu
partnerského programu stálý příjem je zakázáno.

§ 7. Prezentace

1.

Partner bude pečlivě propagovat značku BitFaktura.cz v souladu s určením nástroje, zejména
s ohledem na pravdivost jím prezentovaných informací.

2.

Partner nebude slibovat žádnému potenciálnímu nebo Novému zákazníkovi jiné služby než služby
poskytované BitFaktura.cz

§ 8. Deaktivace účtu Partnera

1.

Nedodržování pravidel výše uvedených Pravidel partnerského prograny bude mít za následek
deaktivaci účtu.

2.

Činnosti hodnocené společností BitFaktura.cz jako škodlivé pro výsledky prodeje a jejího dobrého
jména mohou být důvodem pro okamžité odstranění účtu a ukončení smlouvy s Partnerem.

3.

Zahájení Partnerem konkurenční činnosti vůči BitFaktura.cz souvisí s okamžitým ukončením
smlouvy mezi stranami a vymazáním účtu Partnera bez vyúčtování provize.

4.

Na deaktivovaný účet se nové finanční prostředky nepřipíšou. Doposud shromážděné finance
nemohou být vypláceny.

5.

Partner může ukončit spolupráci v Partnerském programu stálý příjem zasláním BiFaktura.cz
písemné žádosti týkající se deaktivace účtu. V jiném případě je Partnerský účet platný po dobu 3
let od začátku navázání spolupráce Partnerem.

6.

Deaktivace účtu v Partnerském programu stálý příjem a závazků Partnera nebrání v budoucnu v
pokračování ve spolupráci.

7.

Partner má právo požádat BitFaktura.cz o opětovnou reaktivaci účtu.

§ 9. Změna pravidel

1.

Platné pravidla partnerského programu stálý příjem včetně aktuálních změn je zveřejňen
na webové stránce https://bitfaktura.cz/partnersky-program.

2.

Tým BitFaktura.cz bude informovat Partnery prostřednictvím e-mailu o změnách P a změnách
Provize na emailovou adresu uvedenou Partnery v Registračním formuláři.

3.

Partner souhlasí s tím, aby dostával informace týkající se Partnerského programu stálý příjem na
emailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři od Bitfaktura.cz

4.

V záležitostech neupravených v těchto Pravidlech se používají předpisy obecně platných právních
norem.

