REGULAMIN UCZESTNICTWA W PARTNERSKIM PROGRAMIE MOJA WODA ŻYCIA
WSTĘP
Rejestracja w systemie internetowym znajdującym się pod adresem www.mojawodazycia.pl oznacza wstąpienie
do Partnerskiego Programu Moja Woda Życia, prowadzonego przez ADMINISTATORA i uzyskanie statusu
PARTNERA jak również akceptację Regulaminu o niżej wskazanej treści. Program partnerski ma na celu
rozpowszechnianie informacji na temat właściwości wody, w szczególności na temat jej składu, właściwości
chemicznych, właściwości strukturalnych, pamięci wody oraz wpływie na zdrowie człowieka.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o uczestnictwo w PARTNERSKIM PROGRAMIE MOJA
WODA ŻYCIA, zawieraną poprzez zaznaczenie opcji " Partnerskiego Programu Moja Woda Życia" i obowiązuje
każdą osobę lub podmiot, który wybierze tę opcję, jak również każdą osobę, która przystąpi do PROGRAMU
poprzez rejestrację w SYSTEMIE INTERNETOWYM.
§ 1. [DEFINICJE]
PARTNERSKI PROGRAM MOJA WODA ŻYCIA- zwany dalej PROGRAMEM, 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;
ADMINISTRATOR lub SPRZEDAWCA- 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;
SYSTEM INTERNETOWY- system, funkcjonujący w sieci internet pod adresem www.mojawodazycia.pl,
wspomagający realizację PARTNERSKIEGO PROGRAMU MOJA WODA ŻYCIA, za pomocą którego
ADMINISTRATOR będzie administrować PROGRAMEM, zawierający dane PARTNERÓW i umożliwiający
uzyskanie informacji na temat poszczególnych POZIOMÓW SPONSORÓW oraz kolejności przystępowania
PARTNERÓW do PROGRAMU, stwarzający możliwość założenia przez PARTNERA własnego konta;
PRODUKT lub URZĄDZENIE- urządzenie, oferowane przez ADMINISTRATORA, w tym: AVATARI Cristal
Redox, Urządzenie Hydropath HS38 efekt wody miękkiej, Urządzenie Hydropath S38, słuchawka prysznicowa
SPA.
PRODUKT PODSTAWOWY- urządzenie AVATARI Cristal Redox.
KOMPLET PRODUKTÓW- komplet, w skład którego wchodzą trzy produkty: 1) Urządzenie Hydropath HS38
efekt wody miękkiej, 2) Urządzenie Hydropath S38, 3) słuchawka prysznicowa SPA.
SERWIS- serwis PRODUKTU AVATARI Cristal Redox.
PARTNER- każda osoba lub podmiot, która przystąpiła do PARTNERSKIEGO PROGRAMU MOJA WODA
ŻYCIA;
ID PARTNERA – unikalny kod przypisany tylko do danego PARTNERA, umożliwiający określenie kolejności
zapisów do PROGRAMU oraz zaliczenie do określonego poziomu danego PARTNERA;
KANDYDAT - osoba lub podmiot, który nie został jeszcze PARTNEREM.
SPONSOR- to ten PARTNER, którego KANDYDAT wskazał jako swojego SPONSORA w procesie rejestracji do
SYSTEMU INTERNETOWEGO;
STRUKTURA SPONSORA- to PARTNERZY, zaliczani do POZIOMU 1, POZIOMU 2, POZIOMU 3, POZIOMU 4,
POZIOMU 5 i POZIOMU 6 tego SPONSORA.
POZIOM 1 SPONSORA- to strefa obejmująca PARTNERÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali tego SPONSORA.
POZIOM 2 SPONSORA- to strefa obejmująca KANDYDATÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali PARTNERA, zaliczonego do POZIOMU 1 tego SPONSORA.

POZIOM 3 SPONSORA- to strefa obejmująca KANDYDATÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali PARTNERA, zaliczonego do POZIOMU 2 tego SPONSORA.
POZIOM 4 SPONSORA- to strefa obejmująca KANDYDATÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali PARTNERA, zaliczonego do POZIOMU 3 tego SPONSORA.
POZIOM 5 SPONSORA- to strefa obejmująca KANDYDATÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali PARTNERA, zaliczonego do POZIOMU 4 tego SPONSORA.
POZIOM 6 SPONSORA- to strefa obejmująca KANDYDATÓW, którzy w procesie rejestracji do SYSTEMU
INTERNETOWEGO wskazali PARTNERA, zaliczonego do POZIOMU 5 tego SPONSORA.
LINKI STARTOWE- dedykowane linki, zawierające ID PARTNERA, który je wysyła, a prowadzące do formularzy
rejestracyjnych. PARTNER może wysyłać LINKI STARTOWE wybranym przed siebie osobom lub podmiotom.
§ 2. [UCZESTNICTWO W PROGRAMIE]
2.1. PARTNER przystępuje do Partnerskiego Programu Moja Woda Życia.
2.2. Uczestnictwo w PROGRAMIE nie rodzi po stronie PARTNERÓW ani po stronie SPONSORÓW żadnych
obowiązków, poza obowiązkami wyraźnie określonymi w niniejszym regulaminie.
2.3. PARTNER oraz SPONSOR nie ponoszą żadnych opłat w związku z uczestnictwem w PROGRAMIE, z
zastrzeżeniem kary umownej, o której mowa w ust 6.4 niniejszego regulaminu.
2.4. Do programu mogą wstępować tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Wypełnienie formularza
rejestracyjnego przez osobę, która nie ukończyła 18 lat lub regulaminu, nie prowadzi do skutecznego zawarcia
umowy ani wstąpienia do PROGRAMU.
2.5. PARTNER jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, wymagane w formularzu rejestracyjnym.
PARTNER zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ADMINISTRATORA o wszelkich zmianach danych,
zapisanych w SYSTEMIE INTERNETOWYM lub innych danych, przekazanych ADMINISTRATOROWI.
2.6. W przypadku braku logowania się PARTNERA do SYSTEMU INTERNETOWEGO przez okres jednego roku
oraz braku kontaktu z ADMINISTRATOREM w odpowiedzi na uzyskaną w tej sprawie wiadomość e-mail w
terminie 30 dni od dnia jej wysłania, konto PARTNERA zostaje usunięte z SYSTEMU INTERNETOWEGO, a
nadto PARTNER traci wszelkie uprawnienia, wynikające z umowy oraz z Regulaminu, w szczególności prawo do
nagrody.
2.7. Jeżeli PARTNER jest wspólnikiem spółki handlowej, to spółka ta może zostać odrębnym PARTNEREM.
2.8. PARTNER prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG, jest zobowiązany
wskazać w SYSTEMIE INTERNETOWYM, czy w PROGRAMIE występuje jako przedsiębiorca, czy jako
konsument. PARTNER może edytować te dane jedynie ze skutkiem na przyszłość.
2.9. Zakupiony PRODUKT jest doręczany niezwłocznie po uiszczeniu ceny, ale nie później niż w terminie 14 dni.
Jeżeli wyczerpał się stan magazynowy PRODUKTU, to jest on doręczany nie później niż w terminie 60 dni od
daty zapłaty ceny.
2.10. Każdy PARTNER ma prawo wpisać się do PROGRAMU tylko jeden raz i wskazać jednego SPONSORA.
Naruszenie tej zasady wywołuje skutki, o których mowa w ust. 10.2.
§ 3. [ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROGRAMIE ORAZ PRODUKTACH]
3.1. Po uruchomieniu SYSTEMU INTERNETOWEGO PARTNER ma prawo udostępniać innym osobom LINKI
STARTOWE w dowolny, przez siebie wybrany sposób, w szczególności na blogu, na portalach
społecznościowych, na forach lub w wiadomości e-mail.
3.2. PARTNER rozpowszechnia LINKI STARTOWE we własnym imieniu. Rozpowszechnianie informacji nie
następuje w imieniu ani na zlecenie ADMINISTRATORA.
3.3. PARTNER zobowiązuje się nie udzielać żadnym osobom informacji o PROGRAMIE, o PRODUKTACH ani
informacji o wodzie i jej właściwościach, które nie są prawdziwe, a naruszenie tego obowiązku skutkuje
odpowiedzialnością względem ADMINISTRATORA, w szczególności odpowiedzialnością majątkową za szkody,
wyrządzone ADMINISTRATOROWI.

3.4. Partner zobowiązuje się do udostępniania materiałów promocyjnych i informacyjnych otrzymanych od
ADMINISTRATORA tylko w oryginalnej formie i zobowiązuje się do nie edytowania ich, szczególnie pod
względem merytorycznym, bez uzyskania stosownej zgody w formie pisemnej od ADMINISTRATORA.
3.5. PARTNER nie może osobiście przedstawiać informacji ani organizować spotkań, dotyczących
PARTNERSKIEGO PROGRAMU MOJA WODA ŻYCIA, w miejscach publicznych - niezależnie od liczby osób ,
ani w miejscach prywatnych, jeżeli liczba uczestników spotkania przekracza 5 osób.
3.6. PARTNER nie może w żaden sposób rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, niezgodnych z duchem
PROGRAMU.
3.7. Strony zobowiązują się do wzajemnej lojalności oraz współdziałania zgodnego z duchem PARTNERSKIEGO
PROGRAMU MOJA WODA ŻYCIA.
§ 4. [ZASADY NALICZANIA NAGRÓD]
4.1. PARTNEROWI mającemu status SPONSORA zostają naliczone punkty w przypadku dokonania zakupu
usług lub produktów przez PARTNERÓW, znajdujących się w STRUKTURZE SPONSORA oraz pod warunkiem
dokonania zapłaty ceny za ten produkt.
4.2. PARTNER może uzyskiwać punktu na trzy sposoby:
1) na skutek zakupu PRODUKTU PODSTAWOWEGO przez PARTNERA, znajdującego się w jego strukturze;
2) na skutek zakupu pozostałych PRODUKTÓW przez PARTNERA, znajdującego się w jego strukturze;
3) na skutek zakupu PRODUKTU PODSTAWOWEGO przez PARTNERA, znajdującego się w jego strukturze.
Punkty za zakup PRODUKTU PODSTAWOWEGO
4.3. Warunkiem uzyskania nagrody za zakup PRODUKTU PODSTAWOWEGO przez PARTNERA, znajdującego
się w jego strukturze, jest dokonanie przez uprawnionego PARTNERA zakupu PRODUKTU PODSTAWOWEGO.
4.4. Za zakup PRODUKTU PODSTAWOWEGO za cenę 5000,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU
1, uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 1050 punktów.
4.5. Za zakup PRODUKTU PODSTAWOWEGO za cenę 5000,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU
2, 3 , 4 , 5 lub 6, uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 100 punktów.
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100 pkt

100 pkt
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Punkty za zakup KOMPLETU PRODUKTÓW
4.6. Warunkiem uzyskania nagrody za zakup KOMPLETU PRODUKTÓW za cenę 3303,00 złotych przez
PARTNERA, znajdującego się w jego strukturze, jest dokonanie przez uprawnionego PARTNERA zakupu
PRODUKTU PODSTAWOWEGO.
4.7. Za zakup KOMPLETU PRODUKTÓW za cenę 3303,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU 1,
uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 320 punktów.
4.8. Za zakup KOMPLETU PRODUKTÓW za cenę 3303,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU 2, 3,
4, 5 lub 6, uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 48 punktów.

Nazwa produktu

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Poziom 6

320 pkt

48 pkt

48 pkt

48 pkt

48 pkt

48 pkt

Komplet PRODUKTÓW:


Urządzenie
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efekt
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Urządzenie
Hydropath S38
słuchawka
prysznicowa
SPA

4.9. ADMINISTRATOR może wycofać ze swojej oferty KOMPLET PRODUKTÓW lub wprowadzić do oferty inną
konfigurację produktów, tworzących KOMPLET PRODUKTÓW.
Punkty za serwis PRODUKTU PODSTAWOWEGO
4.9. Warunkiem uzyskania nagrody za serwis PRODUKTU PODSTAWOWEGO przez PARTNERA, znajdującego
się w jego strukturze, jest dokonanie przez uprawnionego PARTNERA zakupu PRODUKTU PODSTAWOWEGO.
4.10. Za serwis PRODUKTU PODSTAWOWEGO za cenę 250,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU
1, uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 5 punktów.
4.11. Za serwis PRODUKTU PODSTAWOWEGO za cenę 250,00 złotych brutto przez PARTNERA z POZIOMU
2, 3 , 4 , 5 lub 6, uprawnionemu PARTNEROWI przysługuje 1 punkt.

Nazwa produktu

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Poziom 6

Serwis Avatari Cristall
Redox

5 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Zasady wspólne naliczania punktów
4.12. Punkty nie są naliczone w przypadku, kiedy sprzedawca lub nabywca produktu odstąpi od umowy
sprzedaży produktu.
4.13. Punkty podlegają wymianie na nagrodę w ten sposób, że 1 punkt ma wartość 1 PLN netto.
4.14. Warunkiem koniecznym do wymiany punktów na nagrodę oraz otrzymania nagrody jest pełne uzupełnienie
profilu w systemie CRM oraz zakup przez tego PARTNERA PRODUKTU PODSTAWOWEGO.
4.15. Partner może płacić zgromadzonymi punktami za kupowane przez siebie PRODUKTY. 1 punkt ma wartość
1 PLN netto.
4.16. Wymiana punktów na nagrodę następuje z chwilą dokonania przez PARTNERA zlecenia wypłaty nagrody w
SYSTEMIE INTERNETOWYM.
4.17. Jeżeli PARTNER odstąpił od umowy sprzedaży PRODUKTU, to ta część ceny, która została w całości lub w
części zapłacona zgromadzonymi punktami, podlega zwrotowi w formie ponownego przypisania punktów w
SYSTEMIE INTERNETOWYM.
4.18. Zlecenie wypłaty nagrody jest możliwe dopiero po okresie 30 dni od daty zakupu, o ile w tym czasie partner
dokonujący zakupu nie odstąpi od umowy sprzedaży produktu.
4.19. Nagroda jest wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej przez partnera lub
rachunku, wygenerowanych za pomocą systemu CRM.
4.20. Termin wypłaty nagrody wynosi 40 dni od daty sprzedaży produktu i zapłaty za ten produkt, ale nie
wcześniej niż 10 dni po dokonaniu przez PARTNERA zlecenia wypłaty nagrody.
4.21. Należna nagroda zostanie wypłacona na konto podane przez partnera w profilu partnera w systemie CRM.
4.22. ADMINISTATOR może wprowadzać do swojej oferty nowe PRODUKTY, informując PARTNERÓW o ilości
punktów, przysługujących w związku z zakupem tych produktów przez podmiot objęty STRUKTURĄ tego
PARTNERA, poprzez zamieszczenie informacji w panelu partnera w SYSTEMIE INTERNETOWYM lub w inny
sposób.

§ 5. [OŚWIADCZENIA PARTNERA]
5.1. Partner wyraża zgodę na nieodpłatne uczestnictwo w Partnerskim Programie Moja Woda Życia.
5.2. PARTNER wyraża zgodę na nieodpłatne otrzymywanie materiałów i informacji, związanych z PROGRAMEM
w formie papierowej lub elektronicznej, w szczególności wykładów, filmów, wywiadów, ofert handlowych.
5.3. PARTNER wyraża zgodę na przetwarzanie jego wszelkich danych osobowych przez ADMINISTRATORA, jak
również przez pracowników ADMINISTRATORA i podmioty współpracujące z ADMINISTRATOREM w celu
wykonania umowy lub w celach, związanych z realizacją PROGRAMU. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych
osobowych w każdej formie, w szczególności w formie papierowej oraz elektronicznej. Dane osobowe
PARTNERA są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ich administratorem
jest ADMINISTRATOR. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych
z realizacją umowy oraz nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody PARTNERA. PARTNER ma prawo do
wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy ADMINISTRATORA.
5.4. PARTNER oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM SKLEPU INTERNETOWEGO oraz
REGULAMINEM SERWISU oraz zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany w tych aktach.
§ 6. [PRAWO DO NABYCIA PRODUKTU WYŁĄCZNIE NA WŁASNE POTRZEBY]
6.1. Partner może nabyć PRODUKT wyłącznie na własne potrzeby.
6.2. PARTNER nie może sprzedać ani przekazać PRODUKTU do używania na mocy jakiejkolwiek umowy o
charakterze odpłatnym (w tym umowy najmu, dzierżawy).
6.3. ADMINISTRATOR może odstąpić od umowy sprzedaży urządzenia na rzecz PARTNERA w przypadku
naruszenia przez Partnera zakazu, o którym mowa w ust. 6.1. i 6.2. Prawo odstąpienia może być wykonane przez
ADMINISTRATORA w terminie 45 dni, licząc od dnia, w którym ADMINISTRATOR uzyskał informację o
naruszeniu zakazu. Odstąpienie powoduje ten skutek, że PARTNER jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić
ADMINISTRATOROWI urządzenie, a umowy sprzedaży tego URZĄDZENIA lub inne umowy, jakie zawarł z
podmiotami trzecimi, tracą moc. ADMINISTRATOR jest zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez PARTNERA
ceny za urządzenie, z wyłączeniem tej części ceny, na którą zaliczona została naliczona nagroda, przy czym
ADMINISTRATOR jest uprawniony do potrącenia kary umownej, o której mowa poniżej. Cena za montaż
URZĄDZENIA nie jest zwracana.
6.4. Jeżeli PARTNER, będący przedsiębiorcą, naruszy zakaz, o którym mowa w ust. 7.1. lub 7.2., to zapłaci
ADMINISTRATOROWI za każde naruszenie karę umowną w wysokości ceny katalogowej za każde urządzenie,
którego naruszenie dotyczy.
§ 7. [PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
7.1. ADMINISTRATOR poucza PARTNERA będącego konsumentem, a PARTNER przyjmuje do wiadomości, że
- PARTNER ma prawo odstąpić od umowy o uczestnictwo w partnerskim programie Moja Woda Życia, to jest
wystąpić z PROGRAMU, w terminie 30 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy,
- PARTNER ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży PRODUKTÓW, to jest zwrócić PRODUKT w terminie 30
dni, liczonych od dnia otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Zaleca się wysłanie oświadczenia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7.2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży PRODUKTÓW, zwracana jest zapłacona cena za
PRODUKT, natomiast nie jest zwracana cena za montaż urządzenia.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży PRODUKTU, PARTNER jednocześnie rezygnuje z
uczestnictwa w programie „Moja woda życia”, oraz traci możliwość naliczania punktów, zamiany punktów na
nagrodę oraz wypłaty należnej mu nagrody.
§ 8. [GWARANCJA NA PRODUKTY]
8.1. ADMINISTRATOR jako sprzedawca produktów udziela gwarancji na PRODUKTY PODSTAWOWE oraz
pozostałe PRODUKTY, w tym podmiotom, które kupują od ADMINISTRATORA urządzenia.
8.2. Okres gwarancji PRODUKTU PODSTAWOWEGO wynosi 10 lat.

8.3. Okres gwarancji pozostałych PRODUKTÓW wynosi 2 lata.
8.4. Nabywca Produktu ma obowiązek serwisowania PRODUKTU PODSTAWOWEGO u ADMINISTRATORA nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Usługa serwisowania ma charakter odpłatny.
8.5. Gwarancja PRODUKTU PODSTAWOWEGO wygasa przez upływem okresu, o którym mowa w ust. 6.2. ,
jeżeli nabywca nie wykonuje obowiązku serwisowania, o którym mowa w ust. 6.3.
8.6. Gwarancja obejmuje wyłącznie PRODUKTY użytkowane na terenie Polski.
§ 9. [ZMIANA REGULAMINU]
9.1. PARTNER będzie informowany o zmianach niniejszego REGULAMINU poprzez zamieszczenie informacji w
SYSTEMIE INTERNETOWYM.
9.2. PARTNER jest zobowiązany na bieżąco zapoznawać się z wszystkimi informacjami o zmianach
REGULAMINU, zamieszczanych w SYSTEMIE INTERNETOWYM.
9.3. Jeżeli Partner nie akceptuje zmiany REGULAMINU, może wypowiedzieć umowę za 7-dniowym terminem
wypowiedzenia.
§ 10. [PRZENIESIENIE PRAW Z UMOWY ORAZ KONTA W SYSTMIE INTERNETOWYM NA INNĄ OSOBĘ
LUB PODMIOT]
10.1. PARTER jest uprawniony do wskazania osoby, która odziedziczy po nim przysługujące mu uprawnienia,
wynikające z umowy. Wskazanie musi nastąpić w formie określonej właściwymi przepisami prawa spadkowego,
w szczególności poprzez dokonanie odpowiednich rozporządzeń w testamencie.
10.2. W przypadku wykreślenia z rejestru spółki będącej PARTNEREM, konto tej spółki wygasa, a STRUKTURA
PARTNERA przechodzi na SPONSORA tego PARTNERA.
10.3. Parter jest uprawniony do przeniesienia na inną osobę lub podmiot uprawnień, wynikających z umowy, co
musi nastąpić w formie umowy przelewu lub innej umowy, z której przeniesienie będzie wynikać. Przeniesie praw
wywołuje skutek w stosunku do ADMINISTRATOR od chwili, kiedy właściwa umowa zostanie doręczona do
ADMINISTRATORA. ADMINISTRATOR rekomenduje zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi.
§ 11. [ROZWIĄZANIE UMOWY]
11.1. PARTNER wstępuje do PROGRAMU na czas nieokreślony.
11.2. PARTNER może wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem, wynoszącym 7 dni. Wypowiedzenie jest
składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11.3. Wypowiedzenie dokonane przez PARTNERA lub dokonane przez ADMINISTRATORA, jak również
odstąpienie od umowy, wywołuje ten skutek, że z upływem okresu wypowiedzenia konto PARTNERA w
SYSTEMIE INTERNETOWYM zostaje usunięte z SYSTEMU lub przejęte przez ADMINISTRATORA, a
PARTNEROWI nie przysługuje prawo do uzyskania punktów, wymiany punktów na nagrodę ani do wypłaty
nagrody w związku z zakupami, dokonanymi po dniu rozwiązania umowy.
11.4. Jeżeli konto PARTNERA zostało usunięte z SYSTEMU lub przejęte przez ADMINISTRATORA, to prawo do
naliczania punktów, powstałych po dniu usunięcia konta, przechodzą na SPONSORA tego PARTNERA w tym
znaczeniu, że punkty przysługujące temu SPONSOROWI są naliczane w taki sposób, że POZIOM 2 tego
SPONSORA staje się POZIOMEM 1, jak również odpowiednio zmieniają się pozostałe poziomy. Punkty,
przysługujące SPONSOROWI, nie kumulują się z punktami ustępującego PARTNERA.
11.5. PARTNER, z którym umowa zostanie rozwiązana lub jeśli od umowy odstąpiono, nie może ponownie jej
zawrzeć ani przystąpić do PROGRAMU przez okres 1 roku od dnia rozwiązania umowy.
11.6. ADMINISTRATOR ma prawo wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem, wynoszącym 7 dni, w każdym z
następujących przypadków:
A. naruszenia przez PARTNERA któregokolwiek z zapisów umowy lub Regulaminu;
B. podania przez PARTNERA fałszywych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.

11.6. Jeżeli PARTNER naruszy punkt 2.10. niniejszego Regulaminu to z chwilą dokonania drugiej rejestracji traci
on status PARTNERA i rozwiązuje się umowa o uczestnictwo w PARTNERSKIM PROGRAM MOJA WODA
ŻYCIA, a punkty są naliczane tylko do tego dnia. PARTNER nie może ponownie przystąpić do PROGRAMU
przez okres 1 roku od dnia rozwiązania umowy.
§ 12. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
12.1. ADMINISTRATOR nie sprzedaje PRODUKTÓW podmiotom, których miejsce zamieszkania lub siedziba jest
położona poza terytorium Polski.
12.2. ADMINISTRATOR nie wyraża zgody na używanie PRODUKTÓW poza terenem Polski ani na wywożenie
PRODUKTÓW poza teren Polski w jakimkolwiek innym celu.
12.3.Koszt doręczenia PRODUKTU pokrywa ADMINISTRATOR. ADMINISTRATOR doręcza produkty wyłącznie
do miejscowości, znajdujących się na terenie Polski.
12.4. Do umowy zastosowanie znajduje polskie prawo materialne i proceduralne.
12.5. Sądem właściwym do rozpoznania sporów pomiędzy PARTNEREM a ADMINISTRATOREM jest Sąd
właściwy dla siedziby ADMINISTRATORA, o ile przeciwnikiem jest przedsiębiorca.
12.6. Jeżeli część zapisów, wynikających z niniejszego Regulaminu, okaże się nieważna, pozostałe zapisy
umowy pozostają ważne i wiążą strony.

