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Regulamin Programu „Poleć Auto-Market za 170 zł” 
 
 
PoniŜszy Regulamin zawiera zestaw zasad obowiązujących wszystkich Partnerów programu partnerskiego 
organizowanego przez AproSoft Sp. z o.o. (AproSoft), zwanego dalej Programem „Poleć Auto-Market za 
170 zł”. Jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem osiągania korzyści wynikających z promowania 
produktów objętych Programem „Poleć Auto-Market za 170 zł”. 
 

1. W Programie „Poleć Auto-Market za 170 zł” moŜe brać udział kaŜda osoba fizyczna, która 
ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą lub osoby prawne, przystępujące do niniejszego programu, akceptujące i 
zgadzające się z warunkami niniejszego regulaminu. 

2. AproSoft zamierza sprzedawać i dystrybuować produkty własne z serii Auto-Market w róŜnych 
wersjach  za pomocą Partnerów biorących udział w Programie „Poleć Auto-Market za 170 zł”. 

3. Partner zobowiązuje się przestrzegać regulaminu. 
4. Partner nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem handlowym AproSoft. Nie ma teŜ 

prawa podpisywać Ŝadnych dokumentów w imieniu AproSoft. 
5. Wysokość prowizji ustala się na kwotę 170,00 zł brutto. 
6. Partner moŜe otrzymać prowizję za skuteczne polecenie klientowi systemu Auto-Market w 

którejkolwiek płatnej wersji systemu. Przez skuteczne polecenie naleŜy rozumieć, iŜ system przez 
klienta został zakupiony i rozliczony. 

7. Warunkiem wypłacenia prowizji jest rozliczenie przez Klienta zakupu systemu oraz dostarczenie do 
AproSoft podpisanych i prawidłowo wypełnionych Umowy w dwóch egzemplarzach i Regulaminu w 
jednym egzemplarzu oraz rachunku w dwóch egzemplarzach.  

8. Wypłaty prowizji dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe Partnera lub inne wskazane 
przez Partnera. 

9. AproSoft zobowiązuje się wspierać merytorycznie Partnera w kwestii promocji systemu Auto-Market. 
10. W przypadku nieporozumień pomiędzy Partnerami, którzy starają się o pozyskanie tego samego 

klienta to naleŜna prowizja będzie przysługiwała temu Partnerowi, który jako pierwszy prześle 
widomość elektroniczną zatytułowaną: „Program partnerski: Poleć Auto-Market za 170 zł - Rezerwacja” 
z prawidłowym NIP-em klienta, o którego zabiega na adres e-mail: auto-market@aprosoft.pl. 

11. Czas rezerwacji klienta, o którym mowa w pkt. 10 jest waŜny przez jeden miesiąc. Klient przechodzi 
pod kolejnego Partnera wg listy zgłoszeń, chyba Ŝe przed upływem miesiąca Partner dla którego 
uprzednio został zarezerwowany klient zgłosi przedłuŜenie na kolejny miesiąc wg procedury opisanej w 
pkt. 10. 

12. W przypadku, jeśli zgłoszony klient juŜ jest zarezerwowany przez innego Partnera, AproSoft obliguje 
się w ciągu dwóch dni roboczych do przesłania informacji zwrotnej o fakcie do kiedy rezerwacja klienta 
przez innego Partnera jest waŜna. 

13. AproSoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie o czym będzie informował na 
stronie www.aprosoft.pl\auto-market_prezent170.html. 

14. Zakończenie trwania Programu zostanie ogłoszone przez AproSoft na stronie 
www.aprosoft.pl\auto-market_prezent170.html, na dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem 
programu. Wszystkie poczynione rezerwacje do ostatniego dnia trwania programu będą waŜne do 
swojego terminu, natomiast po zakończeniu programu ich przedłuŜanie nie będzie moŜliwe. 

 
Przeczytałem/am i rozumiem. 
 
 
......................................................................................... 
Partner (wyraźny podpis) i data 
 
Zgadzam się na przetwarzane moich danych osobowych w celu marketingowego wykorzystania przez AproSoft 
w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.).  
 
 
......................................................................................... 
Partner (wyraźny podpis) i data 


