Regulamin programu partnerskiego „Polecaj i zarabiaj”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu partnerskiego „Polecaj i zarabiaj”, zwanego dalej „Programem” jest firma
GRUPA A3F Tomasz Kujawa z siedzibą główną w Inowrocławiu przy ul. Kiełbasiewicza 4 lok. 53, NIP:
5562464925, Regon: 341471209.
2. Dane adresowe oddziałów: Oddział Inowrocław ul. Wojska Polskiego 35, Oddział Toruń ul. Polna 115A.
Aktualne dane kontaktowe do oddziałów znajdują się na stronie internetowej Organizatora
www.grupa.a3f.pl
3. Czas trwania Programu jest nieokreślony. Organizator poinformuje wszystkich Uczestników o zamiarze
zakończenia Programu z wyprzedzeniem 30 dni.

§ 2. Uczestnicy Programu
1. Uczestnikiem Programu może zostać przedsiębiorstwo lub pełnoletnia osoba fizyczna, która poleci
usługi lub produkty Organizatora nowym Klientom.
2. Uczestnikiem Programu może zostać każdy, Organizator nie ogranicza w żaden sposób jakichkolwiek
powiązań między Uczestnikiem a Klientem.
3. Udział w Programie jest dobrowolny.
4. Warunkiem udziału w Programie osób nie prowadzących działalności gospodarczej jest przekazanie
Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.

§ 3. Zasady przyznawania Prowizji
1. Uczestnik premiowany jest Prowizją za pierwsze i kolejne zamówienia dokonane przez Klienta w czasie
trwania Programu.
2. Uczestnik premiowany jest Prowizją w wysokości minimalnej:
a) 10% ceny netto zamówionych przez Klienta usług z zakresu BHP oraz dokumentacji z zakresu
ochrony przeciwpożarowej;
b) 2% ceny netto zamówionej przez Klienta stolarki przeciwpożarowej;
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3. Prowizja ma charakter rosnący, uzależniony od łącznej kwoty netto zamówień dokonanych przez
Klientów jednego Uczestnika. Prowizję bazową określoną w pkt. 2. należy pomnożyć przez
współczynnik:
a) dla łącznej kwoty netto zamówień od 0 do 20 000 zł – współczynnik 1,0;

b) dla łącznej kwoty netto zamówień powyżej 20 000 do 40 000 zł – współczynnik 1,2;
c) dla łącznej kwoty netto zamówień powyżej 40 000 do 80 000 zł – współczynnik 1,5;
d) dla łącznej kwoty netto zamówień powyżej 80 000 zł – współczynnik 2,0.
4. Warunkiem przyznania Uczestnikowi Prowizji jest zamówienie przez Klienta usług lub produktów
Organizatora i pełne opłacenie za nie faktury.
5. Przyznane Prowizje przekazywane są Uczestnikowi przelewem na konto lub w gotówce w jednym
z oddziałów Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia opłacenia faktury przez
klienta. Na wniosek uczestnika Prowizje mogą być sumowane i wypłacone razem w późniejszym
terminie wskazanym przez Uczestnika. Uczestnik może wymienić Prowizję na usługi lub produkty
Organizatora.

§ 4. Rozliczenia podatkowe
1. Uczestnik będący przedsiębiorcą wystawia fakturę Organizatorowi i w ramach prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej rozlicza przychód uzyskany w Programie. Kwota prowizji jest kwotą
faktury netto.
2. Uczestnikowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej oraz Urzędowi Skarbowemu właściwemu
dla miejsca zamieszkania Uczestnika Organizator przekaże informacje o wysokości przychodów (PIT8C) z tytułu partycypowania Uczestnika w Programie.
3. Uczestnik ma obowiązek odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego podatek z tytułu
partycypowania w Programie według odpowiedniej skali podatkowej.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Udział w Programie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.grupa.a3f.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator poinformuje
wszystkich Uczestników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem 14 dni.
4. Uczestnik przystępujący do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji
Programu.
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu, niemożliwe do rozstrzygnięcia polubownego,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu partnerskiego „Polecaj i zarabiaj”

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko Uczestnika: ....................................................................................................................................................
Imiona rodziców: .....................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................................................................................................
Nr PESEL: ...............................................................................................................................................................................
Nr NIP: ....................................................................................................................................................................................
Nazwa właściwego Urzędu Skarbowego: ...............................................................................................................................
Adres Urzędu Skarbowego: ....................................................................................................................................................

...........................................................................
data i podpis Uczestnika

