progreso.pl sp. z o.o.
ul. 1 Maja 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP 6332245054 REGON 520462979

+48 500 450 100
info@progreso.pl
www.progreso.pl

Regulamin Programu Partnerskiego
(obowiązuje od: 26.09.2022)

§1. Organizator Programu Partnerskiego
Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma progreso.pl sp. z o.o. z siedzibą w
Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 7, NIP: 633-224-50-54, REGON: 520462979, zwana w dalszej
części Operatorem;

§2. Postanowienia ogólne
1. Integralnym załącznikiem niniejszego dokumentu jest Regulamin Świadczenia Usług,
znajdujący się pod adresem: http://progreso.pl/regulamin
2. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Operatorem, a Partnerem,
którym może zostać każdy Abonent, który zaakceptuje niniejszy Regulamin w
Extranecie w menu „Współpraca”.
3. Istotą Programu Partnerskiego jest polecanie przez Partnera usług hostingowych
świadczonych przez Operatora i zdobywanie w ten sposób Prowizji, która następnie
może być wydana na zakup lub przedłużenie usług hostingowych oferowanych przez
Operatora lub wypłacona w gotówce bądź przelewem na zasadach określonych w
dalszej części niniejszego Regulaminu.

§3. Polecanie usług
1. Listę możliwych do polecenia Usług z których Partner otrzyma Prowizję określa tabela
nr 1 Załącznika nr 1 niniejszego Regulaminu.
2. Usługa uznawana jest za poleconą przez Partnera w momencie poprawnego
wypełnienia przez nowego klienta pola „kod promocyjny” w formularzu
rejestracyjnym, podczas procesu zamawiania tej Usługi. W polu tym musi znaleźć się
login, czyli nazwa serwera należącego do Partnera. Operator zobowiązuje się do
dostarczenia Partnerowi adresu URL do skryptu, po którego odwiedzeniu
przeglądarka poleconego przez Partnera klienta automatycznie wstawi
(wykorzystując mechanizm cookies) w pole „kod promocyjny” login Partnera. Adres
URL do skryptu dostępny jest w Extranecie w menu „Współpraca”.
3. Polecanie usług może odbywać się wyłącznie przez legalne i zgodne z Netykietą
sposoby ogólnie pojętej reklamy. W szczególności zabronione jest spamowanie grup
i for dyskusyjnych oraz wysyłanie reklamy w postaci niezamówionej lub niechcianej
korespondencji w formie elektronicznej.
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§4. Zasady przyznawania Prowizji
1. Prowizja zostanie doliczona do konta Partnera w momencie kiedy polecona przez
niego Usługa zostanie opłacona, a wpłata zaksięgowana na koncie Operatora.
Wysokość prowizji zależy od tego, czy opłata dotyczy zamówienia nowej lub
przedłużenia istniejącej Usługi, a także od rodzaju opłaconej Usługi.
2. Wysokość przyznawanych prowizji określa tabela nr 1 Załącznika nr 1 niniejszego
Regulaminu.
3. W każdym momencie Partner w swoim Extranecie ma wgląd w listę poleconych
Usług, stan swojego konta Programu Partnerskiego i historię jego uznań i obciążeń.

§5. Zakupy i wypłaty z konta Programu Partnerskiego
1. Zarządzanie zakupami i wypłatą zgromadzonych środków jest możliwe w Extranecie
w menu „Współpraca”.
2. Zgromadzone na koncie partnerskim środki Partner może:
1.1. Wykorzystać na przedłużenie własnego serwera zgodnie z przelicznikiem
określonym w tabeli nr 2 w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
1.2. Wykorzystać na utworzenie bonu, który następnie może być użyty do rejestracji
nowego lub przedłużenia istniejącego serwera zgodnie z przelicznikiem
określonym w tabeli nr 2 w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
1.3. Wypłacić na wskazany przez siebie rachunek bankowy lub otrzymać w gotówce
w siedzibie Operatora, na zasadach określonych w kolejnych punktach
Regulaminu.
3. Wypłata środków jest możliwa po zgromadzeniu minimum 100 pln na koncie
Programu Partnerskiego. W przypadku:
2.1. Partnera, który prowadzi działalność gospodarczą, jest osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Operator
wypłaci zgromadzone środki w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia chęci takiej
wypłaty w Extranecie i wystawieniu przez Partnera na dane Operatora Rachunku
lub Faktury VAT, której wartość netto stanowi kwotę środków do wypłaty.
2.2. Partnera, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
Operator wypłaci zgromadzone środki w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia
chęci takiej wypłaty w Extranecie i zawarciu dodatkowej umowy o dzieło
pomiędzy Partnerem, a Operatorem. Kwota wypłaty stanowi wartość brutto tej
umowy i może być pomniejszona o należny podatek dochodowy.

§5. Postanowienia końcowe
1. W przypadku wygaśnięcia Umowy pomiędzy Partnerem, a Operatorem, współpraca
w ramach Programu Partnerskiego zostaje zakończona, a zgromadzone na koncie
Programu Partnerskiego środki przepadają.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Załącznika Regulaminu, po
uprzednim opublikowaniu go na stronie progreso.pl, na minimum 14 dni przed
wprowadzeniem zmian.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Partnerskiego

§1. Tabela nr 1
Tabela zawiera listę możliwych do polecenia usług wraz z odpowiadającą im Prowizją:

1 miesiąc

6 miesięcy

12 miesięcy

-

30 PLN / 15 PLN

50 PLN / 25 PLN

-

60 PLN / 30 PLN

100 PLN / 50 PLN

Serwer Hybrid 1

5 PLN

30 PLN

60 PLN

Serwer Hybrid 2

10 PLN

60 PLN

120 PLN

Serwer Hybrid 4

20 PLN

120 PLN

240 PLN

Serwer Hybrid 8

40 PLN

240 PLN

480 PLN

Serwer Mail 1

25 PLN

150 PLN

300 PLN

Serwer Mail 2

50 PLN

300 PLN

600 PLN

Serwer Mail 4

100 PLN

600 PLN

1200 PLN

Serwer Mail 8

200 PLN

1200 PLN

2400 PLN

Serwer Biznes
nowa rejestracja / przedłużenie

Serwer Biznes Plus
nowa rejestracja / przedłużenie
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§2. Tabela nr 2
Tabela zawiera listę usług, które Partner może nabyć za pomocą środków z Programu
Partnerskiego (dotyczy przedłużenia abonamentu własnego serwera, utworzenia bonu na
rejestrację nowego lub przedłużenie utrzymywanego u Operatora serwera):

Usługa:

Abonament:

Koszt dla Partnera:

Serwer Biznes

1 miesiąc

12 PLN

Serwer Biznes Plus

1 miesiąc

24 PLN

Serwer Hybrid 1

1 miesiąc

24 PLN

Serwer Hybrid 2

1 miesiąc

48 PLN

Serwer Hybrid 4

1 miesiąc

96 PLN

Serwer Hybrid 8

1 miesiąc

192 PLN

Serwer Mail 1

1 miesiąc

100 PLN

Serwer Mail 2

1 miesiąc

200 PLN

Serwer Mail 4

1 miesiąc

400 PLN

Serwer Mail 8

1 miesiąc

800 PLN

PROGRESO.PL STRONA - 4 -

