UMOWA
uczestnictwa w programie partnerskim TwojaCukiernia www.twojacukiernia.pl
zawarta w dniu ....................... r. w Poznaniu między:
..................................................................................... (nazwa firmy, adres siedziby),
.....................................................................................
.....................................................................................
zwaną dalej „Partnerem”,
reprezentowaną przez: ................................................... (Imię i Nazwisko)
a
MyShop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-283 Poznań, przy ul. Sowińskiego 18a, wpisaną
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387736, posiadająca numer
podatkowej NIP: 7792394098, reprezentowaną przez Andrzeja Świderskiego – Prezesa Zarządu,
„Cukiernią”.
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do rejestru
Wydział VIII
identyfikacji
zwaną dalej

§1
MyShop Sp. z o.o. oświadcza, że jest właścicielem cukierni internetowej www.twojacukiernia.pl
Partner oświadcza, że jest właścicielem serwisu internetowego ...................................................
§2
Partner zobowiązuje się do umieszczenia na swoich stronach internetowych reklamy cukierni internetowej
TwojaCukiernia kierującej na strony internetowe pod adresem www.twojacukiernia.pl.
Cukiernia zobowiązuje się do realizowania zamówień pozyskiwanych przez serwis Partnera.
§3
Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu przekierowania Internauty z serwisu Partnera do Cukierni za pomocą
odwołania – pod warunkiem, iż Internauta dokona zakupu w Cukierni – Partner otrzymuje prowizję w wysokości
10% wartości zamówionych i opłaconych przez klienta produktów cukierniczych.
Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu przekierowania Internauty z serwisu Partnera do Cukierni za pomocą
odwołania – pod warunkiem, że odwołanie będzie zliczone przez Cukiernię – Partner otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 0,07 PLN (zero złotych siedem groszy polskich).

§4
Partner oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1
niniejszej umowy, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dniu zawarcia niniejszej umowy.
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§5
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanego na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego, nie wcześniej jednak niż po upływie 3
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu
na siedzibę MyShop Sp z o.o.
Umowa i załączniki zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Regulamin programu partnerskiego TwojaCukiernia

_____________________________
Partner

______________________________
Cukiernia

