Regulamin programu poleceń w ramach projektu DayTrading
Advanced, w którym użytkownik będący aktywnym członkiem
projektu, otrzymuje ‘Bonus za polecenie’ rozwiązań prezentowanych
w projekcie DayTrading Advanced.
§1
Postanowienia Ogólne
1. Program Poleceń (dalej jako PP), skierowany do nieograniczonego
kręgu odbiorców mający na celu zachęcenie do korzystania z usług i
rozwiązań w ramach Projektu DayTrading Advanced oraz
przewidujący uzyskiwanie korzyści przez jego uczestników. PP
określa zobowiązanie DT ADVANCED SP. Z O.O. do wydania nagrody
uczestnikowi, który spełnił warunki ustalone przez DT ADVANCED
SP. Z O.O. w niniejszym dokumencie.
2. Organizatorem Programu Poleceń jest firma DayTrading Advanced
oraz DT ADVANCED SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach przy ul.
Aleja Wojciecha Korfantego 2, NIP: 6342927803, REGON:
369967839, KRS: 0000727756 (dalej jako DTA).
3. Podstawą prawną w zakresie realizacji Programu Poleceń stanowią
art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
4. Uczestnikami PP są wszyscy użytkownicy zarejestrowani w projekcie
DayTrading Advanced na stronie www.dtadvanced.pl którzy
korzystają z płatnego rozwiązania jakim jest ‘Abonament Elite’.
5. W PP nie mogą brać udziału pracownicy DTA.
6. Użytkownik spełniający warunek pkt.4 jako Polecający Klientom
(dalej PK) nie może być jednocześnie swoim polecającym.
7. PK zobowiązuje się w ramach prowadzonych działań polecających do
staranności i dokładności w informowaniu i prezentowaniu rozwiązań
w ramach projektu DayTrading Advanced w trosce o dobro Klienta
8. Osoba nie będąca uczestnikiem PP, czyli taka która nie dokonała
rejestracji na stronie www.dtadvanced.pl i nie otrzymała
potwierdzenia utworzenia konta jest Klientem.
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9. Bonus za polecenie dostępny w PP to usługi, nagrody rzeczowe,
świadczenia pieniężne lub inne korzyści, które na zasadach
określonych w niniejszym dokumencie otrzymać PK.
10. Bonus za polecenie Klientowi rozwiązań w ramach projektu
DayTrading Advanced naliczony jest tylko i wyłącznie w sytuacji
kiedy:
- Klient dokona rejestracji na stornie www.dtadvanced.pl i wykupi
rozwiązania dostępne w ramach oferty na stronie.
- Płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym DTA
11. DTA dokonuje naliczeń raz w miesiącu, przy czym przyjmuje się
że datą jest 15 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, lub
pierwszy dzień roboczy wypadający po tym dniu jeżeli 15 wypada w
sobotę, niedzielę lub święta.
12. DTA dokona naliczenia w wysokości 25% brutto od każdej wpłaty
Klienta, na rzecz PK, jeżeli ten wystawi fakturę VAT na kwotę
naliczenia tytułem „rozliczenie prowizji”.
13. DTA dokona naliczenia w wysokości 20% brutto od każdej wpłaty
Klienta, na rzecz PK, jeżeli ten nie może wystawić faktury VAT a
rozliczenie nastąpi na konto indywidualne.
14. DTA za zgodą PK może kwotę naliczeń przeznaczyć na wybrane
rozwiązania w ramach projektu DayTrading Advanced, z których PK
będzie mógł korzystać bez dodatkowych kosztów i w tej sytuacji
obowiązywać będzie naliczenie w wysokości 25% od każdej wpłaty
Klienta.
15. Warunkiem wypłacenia jakiegokolwiek Bonusu za polecenia na
rzecz PK, jest przekazanie przez PK skanu/zdjęcia dowodu
osobistego, wraz z potwierdzeniem adresu/miejsca zamieszkania
oraz podpisany i uzupełniony niniejszy Regulamin.
16. DTA działając zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, wystawi dokument PI8C na dane podane
przez PK, na koniec roku rozliczeniowego, w celu umożliwienia
rozliczenia się PK z Urzędem Skarbowym.
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17. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji na temat
DTA i projektu DayTrading Advanced przez PK, DTA wstrzyma się od
jakichkolwiek naliczeń i zastrzega sobie prawo na dochodzenie
odszkodowania w wysokości poniesionych szkód, w tym szkód
wizerunkowych.
Niniejszym oświadczam że treść regulaminu jest mi znana, a
postanowienia regulaminu w pełni akceptuję.

Username w DTA:………………………………………………………………………………..

Wybieram rozliczenie zgodnie z pkt. 12……………………………………………
Podpis

Wybieram rozliczenie zgodnie z pkt. 13……………………………………………
Podpis

Wybieram rozliczenie zgodnie z pkt. 14……………………………………………
podpis

………………………………………………………………………………..
Czytelny Podpis / Pieczątka Firmy
Imię Nazwisko
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