
Umowa uczestnictwa

w Programie Partnerskim –easyoffice-

Poniższa umowa zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów Programu 

Partnerskiego firmy easyoffice zwanego dalej Programem Partnerskim. Jego 

zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z 

promowania usług objętych Programem Partnerskim. 

§ 1. Definicje 

1. Serwis Internetowy - witryna internetowa znajdująca się pod adresem 

https://easyoffice.online

2. Organizator - firma będąca właścicielem strony internetowej i prowadząca Program 

Partnerski: easyoffice Otto-Suhr-Allee 134, 10585 Berlin

3. Usługi - usługi rejestracji firm w Niemczech. 

4. Partner - osoba lub firma uczestnicząca w Programie Partnerskim. 

§ 2. Informacje wstępne 

1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne. Każdy w dowolnym 

momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne 

oświadczenie Organizatorowi i likwidując konto partnerskie. 

2. Partner nie ma prawa podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Organizatora. Partner 

ma jedynie prawo przedstawiać się jako członek Programu Partnerskiego. Partner nie jest 

upoważniony do samodzielnych odpowiedzi na pytania klientów. W przypadku zapytania 

klienta, Partner zobowiązany niezwłocznie przesłać takie zapytanie do Organizatora na 

adres: info@easyoffice.online

 

§ 3. Nabycie statusu partnera

1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Niemiec posiadające polskie obywatelstwo, które mają 

ukończony 18 rok życia. 

2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty mające siedzibę 

na terytorium Niemiec, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we 

własnym imieniu. 

mailto:info@easyoffice.online
http://www.easyoffice.online/


3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest podpisanie umowy 

partnerskiej z nami. 

4. Nabycie statusu Partnera następuje z chwilą otrzymania od Organizatora wiadomości z 

przyznanym kodem partnerskim. 

5. Organizatorowi służy prawo odmowy przyjęcia danego kandydata na Partnera, wyłącznie 

według własnego uznania, bez podawania przyczyn swojej decyzji. 

6. Każdy kandydat na Partnera wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym. Udzielone zgoda będzie trwała do czasu

zakończenia współpracy z Partnerem. 

7. Każdy Partner z chwilą przyjęcia go na Partnera, wyraża zgodę na otrzymywanie od 

Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z Programem 

Partnerskim. 

§ 4. Kod i link partnerski 

1. Każdy Partner posiada swój indywidualny, 5 znakowy kod partnerski nadany po 

podpisaniu umowy, co z kolei jest podstawą do przypisania danego klienta Parterowi i 

naliczenia mu należnej prowizji. 

2. Kod partnerski upoważnia klienta do zniżki w wysokości   5%. 

3. Kod partnerski klient powinien podać przy rejestracji działalności gospodarczej. W wyniku 

wpisania kodu partnerskiego Klient jest przypisywany danemu Partnerowi.

§ 5. Promocja przez Partnerów 

1. Podstawowym zadaniem Partnera jest pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób 

trzecich do korzystania z usług biura.

2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta, za osobę poleconą przez danego 

Partnera, jest to, aby taka osoba przedstawiła kod partnerski danej osoby. 

§ 6. Wynagrodzenie partnera 

1. Wynagrodzenie za poleconego klienta uzyskuje status do wypłaty w momencie gdy 

spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

a) polecony klient skorzystał z poleconej usługi „easyoffice”, 

b) podczas usługi podał kod partnerski Partnera, 

c) opłacił usługę 

3. Wysokość prowizji za poleconego klienta zależy od sumy poleconych osób i wynosi: 



Pierwsze 25 poleceń – 10€ brutto / osobę Od 26 do 50 polecenia – 15€ brutto / osobę Od 51

polecenia wzwyż – 20€ brutto / osobę 

4. Jeśli Partner planuje skorzystanie w usług biura, a zgromadzona prowizja Programu 

Partnerskiego na koncie Partnera osiągnie kwotę minimalną w wysokości 100€ brutto, to 

może zgłosić poprzez e-mail chęć wykorzystania zgromadzonej prowizji Programu 

Partnerskiego w formie rabatu na własne usługi. 

5. Jeśli zgromadzona prowizja Programu Partnerskiego na koncie Partnera osiągnie kwotę 

minimalną w wysokości 100€ brutto, Partner może poprzez e-mail zgłosić chęć wypłaty 

zgromadzonej prowizji. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera 

konto bankowe. Realizacja wypłaty dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy:

Partner prowadzi działalność gospodarczą i wystawi rachunek opiewające na uprzednio 

ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. 

W przypadku pierwszej wypłaty rachunku załączona musi być prawidłowo wypełniona i 

podpisana Umowa Partnerska (w dwóch egzemplarzach). Rachunek nie mogą opiewać na 

termin płatności krótszy niż 7 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto 

bankowe. 

6. Prowizja nie jest naliczana za własne rozliczenie podatków Partnera. Partner może jednak

skorzystać ze swojego kodu w celu uzyskania 5% zniżki na własne usługi. 

§ 7. Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera 

1. Nieprzestrzeganie przez Partnera zasad regulaminu będzie karane dezaktywowaniem 

konta. 

2. Podjęcie przez Partnera jakichkolwiek działań ocenionych przez Organizatora jako 

szkodliwe dla wyników sprzedaży usług, marki oraz dobrego imienia Organizatora może być 

podstawą do natychmiastowego usunięcia konta i rozwiązania umowy z Partnerem. 

3. Na dezaktywowane konto nie wpływają żadne nowe środki. Dotychczas uzbierane nie są 

jednak kasowane. Partner ma prawo wypłacić środki skumulowane na dezaktywowanym 

koncie w formie określonej w § 6 tej umowy. 

5. Organizator jest zobowiązany w ciągu 48 godzin poinformować Partnera o dezaktywacji 

jego konta oraz podać konkretne przyczyny takiego posunięcia odwołujące się do 

konkretnych działań Partnera niezgodnych z regulaminem lub prawem. 

6. Partner może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Organizatora 

wiadomość e-mail z prośbą o dezaktywację konta. Równocześnie z wysłaniem prośby o 

zakończenie współpracy, Partner jest zobowiązany natychmiast zlikwidować wszelkie 

materiały promocyjne związane z usługami i Serwisem Internetowym.



§ 8. Postanowienia końcowe i zmiany regulaminu. 

1. Organizator będzie indywidualnie rozpatrywał wszelkie skargi na Partnerów biorąc pod 

uwagę racje obu stron, regulamin oraz specyfikę ośrodka, z którego skarga napłynęła. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów. 

3. Aktualny i obowiązujący Regulamin Organizator publikuje na stronie:

https://easy-office.online/program-partnerski/

Oświadczam, że akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Partner: 

Imię i nazwisko: 

Adres: 

Telefon: 

e-mail:

Kod partnerski: 

………………………         ………………………

Data podpis

Organizator:

………………………        …………………………

Data podpis


