
1. [Zakres współpracy] Partner udostępnia i – na bieżąco oraz w zależności od 
bieżących potrzeb związanych z koniecznością aktualizacji Serwisu – udostępniać 
będzie Tipeo treści i materiały służące do stworzenia Serwisu oraz zobowiązuje się 
do prowadzenia działań reklamowych tego Serwisu.  

Sprzedaż Usługi w ramach Serwisu realizowane będą przez Tipeo samodzielnie, 
jednak przy wsparciu Partnera. Oznacza to, że Tipeo na podstawie danych (np. 
danych dotyczących Partnera), treści (np. propozycji tekstów) i innych materiałów 
(np. zdjęć) dostarczonych przez Partnera udostępni Serwis oraz będzie nim 
administrować, zaś Partner – na zasadach wyłączności – realizować będzie 
promocję Serwisu.  

2. [Wypowiedzenie] Tipeo zachowuje prawo do rozwiązania Umowy, w całości 
lub części, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Partner dopuści się jakiegokolwiek 
naruszenia względem Tipeo lub podmiotów współpracujących z Tipeo, a w 
szczególności jeśli Partner: 

a. dopuści się naruszeń związanych ze znakami towarowymi Tipeo lub 
podmiotów współpracujących z Tipeo; 

b. użyje usług świadczonych przez Tipeo niezgodnie z ich przeznaczeniem 
i/lub dopuści się naruszeń podczas realizacji działań reklamowych; 

c. użyje usług świadczonych przez Tipeo w celu przetransferowania środków 
finansowych pomiędzy dwoma kanałami płatniczymi, nad którymi sprawuje 
kontrolę (np. w celu spieniężenia salda telefonicznego czy wygenerowania 
tzw. nieściągalnych należności); 

d. swoją działalnością doprowadzi lub choćby narazi na doprowadzenie do 
szkody powstałej po stronie Tipeo lub podmiotów współpracujących z 
Tipeo. 

3. [Wynagrodzenie] Partnerowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne z tytułu 
działań promocyjnych Serwisu. Wynagrodzenie wyliczane będzie w oparciu o 
sprzedaż Usług w oparciu o Serwis. Aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia 
odpowiadają kwotom przewidzianym w tabeli opłat i prowizji. 

4. [Zatrzymanie środków] Tipeo zachowuje prawo do zatrzymania środków 
należnych Partnerowi z tytułu Wynagrodzenia, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia w punkcie 2. niniejszego dokumentu. 

5. [Fakturowanie] Partner i Tipeo akceptują stosowanie, w tym przesyłanie 
i udostępnianie Tipeo faktur VAT, rachunków i innych dokumentów księgowych w 
formie elektronicznej. 

6. [Księgowanie] Tipeo jako podmiot wyłącznie odpowiedzialny za świadczenie 
Usług na rzecz Kupujących, zobowiązany jest do prawidłowego udokumentowania 
dokonanej na rzecz Kupujących sprzedaży tych Usług. Dodatkowo, Tipeo 
zobowiązany jest do rozliczenia wszelkich należności podatkowych związanych 
ze świadczeniem Usług z właściwym urzędem skarbowym.  

7. [Usługodawca hostingowy] Tipeo oświadcza, że jest podmiotem wyłącznie 
odpowiedzialnym za treść Serwisu oraz oświadcza, że znane mu są spoczywające 
na nim obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 



Partner gwarantuje przy tym, że w ramach realizowanych przez niego na rzecz 
Tipeo usług na bieżąco monitorować będzie treści Serwisu pod kątem 
umieszczenia w nim informacji naruszających przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa oraz niezwłocznie informować będzie Tipeo o takich 
treściach, a także sam nie będzie publikować takich treści w ramach Serwisu. Tipeo 
nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż wynikająca z ww. statusu, co 
obejmuje także wyłączenie jakiejkolwiek odpowiedzialności Tipeo względem 
Partnera.  

8. [Dane osobowe] Partner nie uzyskuje dostępu do danych osobowych Kupujących 
w zakresie szerszym, niż wynika to z publicznego udostępnienia tych danych przez 
tych Kupujących. Tipeo nie przekazuje Partnerowi żadnych danych osobowych.  

 


