УГОДА ПРО УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ
ПАРТНЕРСТВА
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЛАУНЧ" (надалі - Замовник) публікує цю угоду, що є
публічним договором - офертою для юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб (надалі Партнер).
1. Терміни, які використовуються в цьому договорі
1.1. Партнерська програма - форма ділової співпраці між Замовником та Партнером.
1.2. Портал - веб-портал "ВЛАУНЧ" як в цілому, так і його компоненти, що є представленою в об'єктивній
формі сукупністю даних і команд, в тому числі вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів,
включених Ліцензіаром до складу Порталу, а також будь-яка документація по її використанню.
1.3. Партнер - запис в Порталі, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати
Партнера, як користувача Порталу, який отримує кредити за кожного нового залученого користувача
Порталу.
1.4. Інструмент залучення - реферальні посилання, віджети і промокодом Партнера.
1.5. Ліцензіат - новий користувач залучений на сайт Сервісу за допомогою інструменту залучення,
наданого йому Партнером.
1.6. Реферальная посилання - посилання на сайт Сервісу, яка містить унікальний ідентифікатор Партнера,
який розмістив її.
1.7. Віджет - код, який може бути вбудований в будь-яку HTML сторінку і має унікальний ідентифікатор
Партнера.
1.8. Промокод - спеціальний набір цифр або букв, який дозволяє отримати знижку і має унікальний
ідентифікатор Партнера.
1.9. Кредит - віртуальні гроші, які отримує Партнер за залучених ліцензіатів.
1.10. Партнерський рахунок - віртуальний рахунок, який відображає кількість кредитів.
1.11. Роялті - плата за надання ліцензії на користування Порталом.
2. Дана угода є офіційною публічною пропозицією - офертою Замовника і містить усі істотні умови участі
Партнерів в партнерській програмі.
3. Копіювання і розміщення в мережі Інтернет особистих реферальних посилань і / або віджетів, а також
генерація і використання промокодом є повним підтвердженням того, що Партнер приймає викладені
нижче умови. Партнер, що виробляє акцепт цієї угоди, стає учасником партнерської програми.
4. За участь в партнерській програмі Партнер отримує винагороду у вигляді кредитів. Один кредит
прирівнюється до однієї гривні. Кредити можна обміняти на гривні, або розрахуватися ними при оплаті
роялті.
5. Партнер отримує винагороду в разі, коли ліцензіат реєструється в межах Порталу та сплачує роялті.

6. Розмір винагороди Партнера становить 10%
7. Якщо ліцензіат зареєструвався на сервісі за допомогою інструменту залучення, який не містить
унікальний ідентифікатор Партнера або містить неправильний ідентифікатор, і сплатив роялті, то кредити
за такого користувача не нараховуються.
8. Партнер має право обміняти кредити на гривні. Виплати проводяться за запитом Партнера протягом
п'яти банківських днів після отримання запиту. Розмір виплати не може бути менше 500 гривень і не може
перевищувати поточний баланс Партнера. Розрахунки за цим договором здійснюються в національній
валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку Замовника
на розрахунковий рахунок Партнера.
9. Партнер має право залучати ліцензіатів, самостійно виготовляючи і поширюючи рекламні і графічні
матеріали.
10. Партнер зобов'язується розміщувати рекламні та графічні матеріали тільки відповідно до
законодавства України і не переносити на Замовника відповідальність за збиток будь-якого роду,
понесений Партнером або третьою стороною в ході використання і розміщення власних рекламних
матеріалів.
11. Партнер зобов'язується не вносити в інструменти залучення змін, які можуть призвести до порушення
логіки їх роботи.
12. Партнер зобов'язується не розміщувати інструменти залучення на сайтах, що суперечать
законодавству України.
13. Партнер зобов'язується не використовувати особисті даних залучених користувачів для розсилки
реклами і будь-який інший комерційної діяльності. Партнер зобов'язує не передавати особисті дані
залучених користувачів будь-яким третім особам.
14. Замовник залишає за собою право відключити Партнера від партнерської програми при порушенні
Партнером умов даної угоди. У разі відключення Партнера від партнерської програми всі нараховані
кредити обнуляються.
15. Замовник має право на односторонню зміну умов угоди без попереднього повідомлення Партнера.
Партнер зобов'язується самостійно стежити за змінами в угоді.
16. Участь в партнерській програмі є безстроковим.
17. Висновок Партнерської угоди з фізичною особою не тягне його працевлаштування у Замовника.
18. Замовник за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, які є прямим
або непрямим результатом дій або бездіяльності Партнера та / або третіх осіб.
19. У разі розбіжностей сторони будуть прагнути врегулювати виниклі розбіжності шляхом переговорів. У
разі якщо сторони не дійдуть згоди, то спір підлягає розгляду в суді за місцезнаходженням Замовника.

