
Miejscowość: ……………
Data: ……………

UMOWA PARTNERSKO-PROWIZYJNA NR ………….

Zawarta od ……………….. do ……………….. pomiędzy Lampomat Sp. z o.o. NIP: 7792534323 
Regon: 520831282 KRS: 0000940099 Adres: ul. Grunwaldzka 73, 60-312 Poznań, zwaną dalej Lampomat; 
reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………,

a

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…,

zwaną dalej Partner..

§ 1. Przedmiot umowy

a)  Lampomat  udostępni  Partnerowi  indywidualny  kod  rabatowy  uprawniający  do  zniżki  na  zakup
określonych produktów w sklepie internetowym https://Lampomat.pl. Partner wykorzysta dedykowany kod
rabatowy  w  swoich  kanałach  informacyjnych  w  celu  promocji  zakupów  w  sklepie  Lampomat  wśród
odbiorców.

Dedykowany kod rabatowy upoważnia do zniżki na poziomie: 20% (dwadzieścia procent)
Dedykowany kod rabatowy ograniczają następujące warunki:
- Kod rabatowy nie dotyczy marek: Azzardo, Invicta Interior, King Home, New Garden, Moose.
- Kod rabatowy nie dotyczy produktów objętych promocją lub produktów, do których zastosowano inny kod 
rabatowy. 
- Promocje i kody rabatowe nie łączą się.
- Kod rabatowy obejmuje jedynie zamówienia złożone przez stronę https://Lampomat.pl.

§ 2. Wynagrodzenie

a) Partner otrzyma od Lampomat prowizję w wysokości 7% wartości netto po rabacie każdego produktu w
zamówieniu, do którego zastosowano dedykowany kod rabatowy Partnera.

b) Przykład. 
Kupujący zastosował kod partnera PARTNER1 przy zakupie produktów o wartości 2460,00 zł brutto przed
rabatem. Wartość produktów netto przed rabatem wynosi 2000,00 zł. Po zastosowaniu kodu rabatowego na
20% wartość produktów wynosi 1600,00 zł netto. Partner otrzyma 7% prowizji od kwoty 1600,00 zł netto.
Prowizja wyniesie 112,00 zł netto.  

W przypadku wygenerowania zamówień na produkty o wartości powyżej 20 000,00 zł netto, które spełniają
warunki opisane w § 2, podpunkt b), w okresie rozliczeniowym od pierwszego zamówienia nieujętego na
wcześniejszym rozliczeniu Partner otrzyma od Lampomat dodatkową prowizję w wysokości 200,00 zł netto.
W przypadku nie wypracowania kwoty wymaganej  do uzyskania dodatkowej prowizji  w danym okresie
rozliczeniowym, wypracowana kwota nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.

b) Prowizja zostanie wypłacona za zamówienia, które spełniają następujące warunki:
- minęło 45 dni od doręczenia zamówienia;
- zamówienie zostało opłacone;
- zamówienie nie zostało zwrócone

https://Lampomat.pl/


Minimalna liczba zamówień do wypłaty: 10

Po osiągnięciu minimalnego progu do wypłaty, na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, Partner
wystawi  fakturę  lub  rachunek  do  umowy  o  dzieło  dla  Lampomat  za  transakcje  spełniające  warunki
wymienione  powyżej  na  podstawie  raportu  wystawionego  przez  Lampomat  zgodnie  z  §  4.  Raport.

W przypadku  nieosiągnięcia  minimalnej  liczby  zamówień  do  wypłaty  w  danym  miesiącu  zamówienia
doliczane są do kolejnego miesiąca, aż do osiągnięcia progu do wypłaty.

§ 3. Termin płatności i forma umowy

a) W przypadku gdy Partner prowadzi działalność gospodarczą prowizja zostanie wypłacona na podstawie
faktury VAT za usługi marketingowej wystawionej Lampomat przez Partnera. Z terminem płatności 7 dni.
W przypadku gdy Partner nie prowadzi działalności gospodarczej prowizja zostanie wypłacone na podstawie
umowy  o  dzieło  i  rachunku  do  umowy  o  dzieło  wystawionej  Lampomat  przez  Partnera.  Z  terminem
płatności  7  dni.

b) Partner zobowiązuje się do przekazywania informacji o Lampomat i dedykowanym kodzie rabatowym w
sposób  staranny,  estetyczny,  zgodny  z  obowiązującym  prawem  i  z  zachowaniem  dobrych  obyczajów.
Zabrania się publikacji w serwisie Partnera treści promujących przemoc, obrazy seksualne, pornograficzne,
dyskryminujących  (np.  z  uwagi  na  płeć,  rasę,  politykę,  religię,  narodowość  lub  upośledzenia).

Partner na podstawie informacji od Lampomat jest zobowiązany wystawić fakturę lub rachunek do umowy o
dzieło dla Lampomat za transakcje wykazane poprzez Lampomat w tym kolejnym miesiącu kalendarzowym
od  otrzymanego  raportu  zgodnie  z  §  4.  Raport.  

§ 4. Raport

Lampomat  ostatniego  dnia  roboczego  w miesiącu  prześle  do  Partnera  raport  zawierający  liczbę  i  dane
transakcji, w których w danym miesiącu zastosowano dedykowany kod rabatowy Partnera.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Przeniesienie praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron na
rzecz  osób  trzecich,  wymaga  uprzedniej  zgody  drugiej  Strony  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem
nieważności.

2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

4.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz innych ustaw szczególnych.

5. Spory powstałe na tle zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla Lampomat.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Influencer Lampomat
………………………. ………………………


