Regulamin Programu Partnerskiego IQHost.eu
Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie partnerskim IQHost.eu (zwanym dalej
IQhost PP lub PP), którego właścicielem jest IQgroup NIP: PL9910389442 Adres: ul. 10 Sudeckiej
Dywizji Zmechanizowanej 4/71 45-828 Opole.

§1 Preambuła
Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy IQgroup a Wydawcą. IQgroup przekazuje materiały
reklamowe, które są emitowane przez Wydawców na Stronach Wydawców. Regulamin obejmuje
warunki emisji materiałów reklamowych oraz zasady rozliczeń pomiędzy IQgroup a Wydawcą.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).

§2 PRZEDMIOT
1.
2.
3.

IQHOST PP ma na celu promowania usług hostingowych IQHOST.
Przystępując do IQHOST PP przyszły partner bezwzględnie akceptuje warunki niniejszego
regulaminu.
Przystępując do IQHOST PP partner IQHOST PP wyraża zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie
iqhost.eu.
§3 ZASADY

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Uczestnictwo w programie IQHOST PP jest dobrowolne i darmowe, a warunkiem przystąpienia
do programu IQHOST PP jest zarejestrowanie się i podanie swoich danych osobowych
zgodnych ze stanem faktycznym.
W programie IQHOST PP może uczestniczyć osoba/firma mająca konto na witrynie iqhost.eu.
Partner IQHOST PP zobowiązuje się wstawić na swojej stronie lub poprzez inne kanały unikalny
kod wygenerowany przez system IQHOST, który umożliwi identyfikację partnera, od którego
został przysłany potencjalny klient IQHOST. W momencie przejścia na ze strony partnera
IQHOST PP na stronę główną IQHOST na dysku klienta zostanie utworzony plik cookie, który
przez kolejne 90 dni będzie identyfikował, który partner IQHOST PP go polecił. Oznacza to, że
jeśli w ciągu tych 90 dni klient zdecyduje się na wykupienie jakiejkolwiek usługi IQHOST to
partner IQHOST PP otrzyma należną prowizję o ile zostaną spełnione warunki z paragrafu §4.
Treści promujące usługi IQHOST nie mogą wprowadzać w błąd lub sugerować nieprawdziwych
informacji.
Zabrania się promowania IQHOST PP na stronach zawierających treści sprzeczne z prawem
polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie,
propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a
także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
Zabrania się również rozsyłania SPAMu w jakikolwiek sposób związanego z ofertą IQHOST bądź
IQHOST PP.

7.

IQgroup oraz IQHOST nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za formę promocji usług
hostingowych IQHOST przez partnerów IQHOST PP.
§4 PROWIZJE

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

IQHOST zobowiązuję się od wypłacenia prowizji w wysokości 20% od wartości netto każdej
zrealizowanej transakcji.
Z czasem prowizja ta może być negocjowana po osiągnięciu co najmniej 5000 PLN w
sumarycznej wartości prowizji.
Prowizja zostanie naliczona i dodana/zaksięgowana na konto partnera dopiero po upływie 21
dni od momentu realizacji płatności klienta ze względu na obowiązek umożliwienia klientowi
odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od jej zawarcia w ramach sprzedaży internetowej.
Wszelkie usługi świadczone przez IQHOST, które zostaną zakupione przez partnera IQHOST PP
na własny użytek nie są wliczane do programu IQHOST PP, a tym samym nie można otrzymać
od nich prowizji.
IQHOST nie wypłaca kwot mniejszych niż 100 PLN.
Wszelkie należności regulowane będą na wyraźne życzenie partnera IQHOST PP na konto
bankowe partnera IQHOST PP.
Należna prowizja zostanie wysłana gdy partner IQHOST PP prześle na adres IQgroup
wymagane informacje i lub dokumenty IQHOST PP.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.

Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu wiąże się z bezwzględną utratą statusu partnera
IQHOST, kasacją konta i utratą wszystkich dotychczas niewypłaconych pieniędzy na rzecz
IQHOST.
Ewentualne reklamacje należy wysyłać do Administratorów IQHOST po przez maila. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
IQHOST zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od
momentu opublikowania go na stronie IQHOST. Każdy partner IQHOST PP zostanie
poinformowany o zaistniałych zmianach.

