UMOWA PARTNERSKA SPECIALS
zawarta w dniu ……………………………… roku we Wrocławiu pomiędzy:
„CENTRUM PODRÓŻY ONLINE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 49-57,
50-032 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331429, VI Wydział Gospodarczy
KRS Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, NIP: 897 175 31 43, REGON: 020995007, reprezentowaną przez Magdalenę
Kłaczek – Prezes Zarządu, zwaną dalej „CPO”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………, zwanego dalej „Afiliantem” o następującej treści:
1. W ramach niniejszej umowy, na mocy porozumienia licencyjnego, o którym mowa w § 5 pkt 1 OWU, CPO udostępnia Afiliantowi 3
(słownie: trzy) interfejsy webowe umożliwiające korzystanie z modułów: 1). lotniczy - linie regularne, linie niskokosztowe plus
web fares, 2). Hotelowy 3.) samochodowy, służących do wyszukiwania, porównywania i dokonywania rezerwacji na stronie
internetowej WWW należącej do Afilianta.
2. Interfejsy, o których mowa w punkcie 1, zostaną umieszczone przez Afilianta na stronie ……………………………………………………….
3. W odniesieniu do niniejszej Umowy zastosowanie znajdą następujące opłaty na rzecz CPO:
a. jednorazowa promocyjna opłata instalacyjno- licencyjna – 199 PLN netto za wszystkie moduły,
b. miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 99 PLN netto za moduł lotniczy, z zastrzeżeniem pkt. 3 f,
c. miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 49 PLN netto za moduł hotelowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 f,
d. miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 39 PLN netto za moduł samochodowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 f,
e. w przypadku niezgodnego z umową korzystania z wyszukiwarek, np. podłączenia do meta przeglądarek, skryptów
skanujących i parsujących, CPO zastrzega sobie prawo naliczania opłaty za skany (scan to book ratio 1:500) - 0,15 PLN
netto / transakcję po przekroczeniu limitu 500 bezpłatnych transakcji,
f. miesięczna opłata abonamentowa nie zostanie poprana w przypadku dokonania i zrealizowania 5 (pięciu) rezerwacji: w
odniesieniu do pkt b – lotniczych, w odniesieniu do pkt c – hotelowych, w odniesieniu do pkt d – wynajmu samochodu.
4. CPO zapewnia pełną obsługę rezerwacji złożonych za pośrednictwem strony www Afilianta zgodnie ze szczegółowymi
postanowieniami regulaminów CPO i poszczególnych linii lotniczych/dostawców udostępnianych i akceptowanych przez Klienta
w trakcie dokonywania rezerwacji na stronie www Afilianta.
5. W odniesieniu do niniejszej Umowy zastosowanie znajdą następujące stawki wynagrodzenia prowizyjnego:
a. 30 PLN brutto od każdego pasażera w przypadku modułu lotniczego- linie niskokosztowe plus web fares
b. 60 PLN brutto od każdego pasażera w przypadku modułu lotniczego- linie regularne na trasach długodystansowych
c. 45 PLN brutto od każdego pasażera w przypadku modułu lotniczego- linie regularne na trasach europejskich
d. 30 PLN brutto od każdego pasażera w przypadku modułu lotniczego- linie regularne na rejsach krajowych w Polsce
e. 4,5 % brutto za każdą zarezerwowaną i wykorzystaną rezerwację hotelową
f. 4,5 % brutto za każdy zarezerwowany i wynajęty samochód
6. Dane adresowe (korespondencja, składanie oświadczeń):
a. Afiliant: fax - ……………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………. (jeśli jest inny niż siedziby)
b. CPO: fax - 71 792 40 46, e-mail: info@cp-online.pl
7. Osoby uprawnione po stronie Afilianta do wykonywania umowy:
a. …………………………………………………….., e-mail: ………………………………………………… tel. ……………………………………………………,
b. ………………………………………………………, e-mail: ……………………………………….………… tel. ……………………………………………………,
8. Osoby uprawnione po stronie CPO do wykonywania Umowy:
a. Magdalena Kłaczek, e-mail: mkb@cp-online.pl
9. W zakresie niewskazanym w pkt. 1- 8 Strony wiążą OWU z dnia 01.07.2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej Umowy i będące
integralną jej częścią. Afiliant oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z OWU, są dla niego zrozumiałe i potwierdza ich otrzymanie.
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