UMOWA O UCZESTNICTWO W PARTNERSKIM PROGRAMIE MOJA WODA ŻYCIA
§ 1. [STRONY UMOWY]
Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
1) ŻYWA WODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Śmiglu, wpisana do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 000501502, NIP 8952029311, REGON 02237946500000,
adres: ul. Kędzierskiego 14, 64-030 Śmigiel, Polska, zwana dalej ADMINISTRATOREM;
2) Osobą lub podmiotem, która dokonuje rejestracji w SYSTEMIE INTERNETOWYM i która wymienia swoje dane
w formularzu rejestracyjnym w związku z rejestracją w tym SYSTEMIE, zwana dalej PARTNEREM.
§ 2. [PRZEDMIOT UMOWY]
2.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo stron w Partnerskim Programie Moja Woda Życia.
2.2. PARTNERSKI PROGRAM MOJA WODA ŻYCIA polega na rozpowszechnianiu informacji na temat właściwości
wody, w szczególności na temat jej składu, właściwości chemicznych, właściwości strukturalnych oraz pamięci wody.
PROGRAM ma ograniczony zakres terytorialny- funkcjonuje na terytorium Polski;
2.3. Niniejsza umowa nie rodzi po stronie PARTNERÓW ani po stronie SPONSORÓW żadnych obowiązków, poza
obowiązkami wyraźnie określonymi w niniejszej umowie oraz w Regulaminie.
2.4. PARTNER oraz SPONSOR nie ponoszą żadnych opłat w związku z uczestnictwem w PROGRAMIE oraz w
związku z zawarciem niniejszej umowy, z zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust. 6.4 Regulaminu.
§ 3. [ZASADY NALICZANIA NAGRODY]
3.1. PARTNEROWI mającemu status SPONSORA zostają naliczone punkty w przypadku dokonania zakupu usług
i produktów przez partnerów znajdujących się w STRUKTURZE SPONSORA.
3.2. Punty podlegają wymianie na nagrodę w ten sposób, że 1 punkt ma wartość 1 PLN netto.
3.3. Szczegółowe zasady naliczania punktów i nagród oraz ich wypłaty określa REGULAMIN.
§ 4. [OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY]
4.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4.2. PARTNER może wypowiedzieć niniejszą umowę za wypowiedzeniem, wynoszącym 7 dni. Wypowiedzenie jest
składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.3. Pozostałe przypadki rozwiązania umowy oraz skutki rozwiązania umowy określa REGULAMIN.
§ 5. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
5.1. Integralną częścią niniejszej umowy jest REGULAMIN.
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