REGULAMIN H88 S.A.
REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO
§1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem), określa warunki promocji usług H88 S.A., w
ramach Programu Partnerskiego, oraz zasady wynagradzania jego uczestników.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia rozumie się:
a) Organizator - H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda; VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, posiadająca NIP: 782-26-22168, REGON: 364261632 oraz kapitał zakładowy w wysokości 200.000 złotych;
b) Klient Polecający – każda 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, za pomocą banera promującego usługi Organizatora, wraz z kodem
trackingowym, umożliwiającym jego identyfikację;
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, za pomocą banera promującego usługi
Organizatora oraz posłużyła się kodem trackingowym, promowanym przez Klienta
Polecającego. 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, za pomocą własnego banera promocyjnego lub banera promocyjnego innego
uczestnika Programu Partnerskiego;
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 dostępna pod
adresem:http://superhost.pl /program-partnerski/;Funkcje platformy partnerskiej dają
Klientowi Polecającemu między innymi możliwość wyboru banera promocyjnego oraz
możliwość monitorowania wysokości wynagrodzenia, przysługujących Klientowi Polecającemu,
w wyniku dokonania Polecenia;
g) baner promocyjny – znak graficzny, w formacie .jpg, .gif. .swf, .png, umieszczany przez
Klienta Polecającego na swoich serwisach, który promuje usługi Organizatora, w celu
dokonania za jego pomocą zamówienia usługi Organizatora, przez Klienta Poleconego;
h) Kod trackingowy– generowany automatycznie ciąg znaków, umożliwiający, dzięki swojej
unikalności, weryfikację Klienta Polecającego; Zastosowanie kodu trackingowego, na
warunkach przewidzianych w Regulaminie, stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia
Klientowi Polecającemu, odnotowywane jest w Platformie Partnerskiej;
i) Pracownik – podmiot zatrudniony, przez Organizatora, na podstawie umowy o pracę lub
współpracujący z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych.
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§2
Warunki Uczestnictwa w Programie Partnerskim
1. Organizator rozpoczyna działanie Programu Partnerskiego z dniem 6 marca 2012 roku. Czas
trwania Programu Partnerskiego jest nieoznaczony. Organizator ma prawo zakończyć działanie
Programu Partnerskiego w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że poinformuje o tym fakcie
Uczestników Programu Partnerskiego, na minimum 30 dni przed zakończeniem jego działania,
wraz z podaniem daty zakończenia jego obowiązywania.
2. Klient Polecający, który dokona Polecenia usług świadczonych, przez Organizatora, będzie
uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, na warunkach przewidzianych w §2 Regulaminu.
3. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionego, przez Klient
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.
4. Wynagrodzenie ewidencjonowane jest w Platformie Partnerskiej, a jego wysokość wynika z
zastosowanego, przez Organizatora, systemu naliczania prowizji.
5. Wysokość prowizji, która składa się na wynagrodzenie Klient Polecającego, uzależniona jest od
ilości pozyskanych Klientów Poleconych , którzy zamówią i opłacą usługę świadczoną, przez
Organizatora, jak również rodzaju usługi, świadczonej przez Organizatora,uwzględnionej w
Programie Partnerskim.
6. Prowizja, za zakup usługi przez Klienta Poleconego, przysługuje Klientowi Polecającemu tylko
za pierwszy zakup usługi, przez co należy rozumieć zakup usługi lub zakup usług dokonany
jednocześnie, w dniu, który Organizator uznaje za termin pierwszego zakupu usługi, poprzez
odnotowanie na rachunku Organizatora wpłaty opłaty abonamentowej,uiszczonej przez Klienta
Poleconego, za usługę będącą przedmiotem Polecenia. Każdy następny zakup usługi, przez
Klienta Poleconego, nie będzie skutkował naliczaniem prowizji Klientowi Polecającemu.
7.

Za zakup usługi hostingowej przez Klienta Poleconego, Klientowi Polecającemu przysługuje
prowizja w wysokości 50% wartości tejże usługi.

8. Odnowienie usługi hostingowej przez Klienta Polecanego:
a) 10% od 1 do 5 Poleceń
b) 15% od 6 do -20 Poleceń
c) 20% od 21 Poleceń
9. Za zakup i odnowienie usługi serwer dedykowany przez Klienta Polecanego, Klientowi
Polecającemu przysługuje prowizja w wysokości:
a) 5% od 1-3 Poleceń
b)10% od 4-9 Poleceń
c) 15% od 10 Poleceń
10. Naliczanie prowizji w Platformie Partnerskiej odbywa się co 24 godziny.
11. 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.
12. Wysokość wynagrodzenia, w przypadku kiedy Klient Polecający jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług, powinna być powiększona o podatek VAT.
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13. W przypadku kiedy Klientem Polecającym jest Konsument Organizator zobowiązany jest do
poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
14. 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 mailową.
15. Brak dostarczenia przez Klienta Polecającego, będącego Konsumentem, danych, o których
mowa w § 2 pkt. 14 Regulaminu, uniemożliwi Organizatorowi wypłacenie wynagrodzenia.
16. Wysokość wynagrodzenia, wypłacana Klientowi Polecającemu, będącemu Konsumentem,
zgodnie z ciążącymi na Organizatorze obowiązkami, wynikającymi z obowiązujących przepisów
prawa pomniejszana będzie o zobowiązania publicznoprawne.
17. Wynagrodzenie wypłacane będzie na wniosek Klienta Polecającego, potwierdzony
wystawieniem faktury VAT lub rachunku, jeśli wysokość prowizji, naliczonych w Platformie
Partnerskiej nie jest mniejsza niż 50 zł netto.
18. W przypadku, kiedy wysokość prowizji, przysługująca Klientowi Polecającemu na koniec
miesiąca rozliczeniowego, jest mniejsza niż 50 zł netto, Klient Polecający dolicza jej wartość do
faktury/rachunku, do którego wystawienia uprawniony będzie w następnym okresie
rozliczeniowym.
19. 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/rachunku uwzględniającej prowizję za zakup i odnowienie usługi hostingowej.
20. W przypadku dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej, przez Klienta Poleconego, za usługę
serwer dedykowany, 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/rachunku uwzględniającej prowizję za zakup i odnowienie usługi serwer
dedykowany.
21. Organizator zastrzega, iż wartość prowizji naliczanej Klientowi Polecającemu zawsze
uzależniona jest od wysokości Opłaty Abonamentowej, uiszczonej przez Klienta Poleconego,
udokumentowanej wystawioną przez Organizatora fakturą. Postanowienia niniejsze obejmuje
również sytuacje, w których Klient Polecony zobowiązany jest uiścić Opłatę Abonamentową w
wysokości ustalonej indywidualnie z Organizatorem poza obowiązującym Cennikiem.
22. 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.
23. Klient Polecający ma również możliwość Polecenia, poprzez przekazanie adresu odnośnika
URL lub kodu HTML, znajdującego się w Platformie Partnerskiej. Proces rozliczenia pozostaje
taki sam jak w przypadku posługiwania się banerem promocyjnym, umieszczonym na serwisie
Klienta Polecającego.
24. Polecenie będzie skuteczne , jeśli Klient Polecony opłaci Opłatę Abonamentową za zamówioną
usługę, u Organizatora, oraz nie zostanie ona wypowiedziana:
a) w terminie 91 dni od daty jej opłacenia, w przypadku usług hostingowych;
b) w terminie 7 dni od daty jej opłacenia, w przypadku serwerów dedykowanych.
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25. Polecenie będzie skuteczne, jeśli Klient Polecony, w procesie zamawiania usługi, posłuży się
Kodem trackingowym 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 ma 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.
§3
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.superhost.pl .
2. O ile z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie
przyjęte w Regulaminie H88 S.A..
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu H88 S.A., regulaminów świadczenia poszczególnych usług przez Organizatora,
które dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.superhost.pl i powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
4. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu z postanowieniami zawartymi w regulaminach,
wymienionych w § 3 pkt. 3 Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
5. Udział Uczestnika w Programie Partnerskim oznacza akceptację warunków zawartych w
Regulaminie.
6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed
postanowieniami Regulaminu.
7.

W Programie Partnerskim nie może brać udziału Pracownik Organizatora.

8. Regulamin wchodzi w życie 15 stycznia 2014 roku, dla Uczestników Promocji, którzy z niej
skorzystają, od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania.
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