REGULAMIN PROMOCJI SMARTBENEFIT
DLA KONSUMENTÓW
1.

DEFINICJE

Identyfikator
Zleceniobiorcy

Nowy Użytkownik

Oktawave/ Zleceniodawca

Panel Zleceniobiorcy

Regulamin/Umowa

Strona Internetowa

Strony
Wartość Minimalna
Wynagrodzenie

Zaproszenie do Oktawave

indywidualny numer nadawany każdemu Zleceniobiorcy przez
Zleceniodawcę, pozwalający zidentyfikować go w systemie Oktawave
dla
celów realizacji
Umowy,
w tym
w
szczególności
przyporządkowania do niego Nowych Użytkowników;
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, która w chwili skorzystania przez nią z Zaproszenia
do Oktawave, oraz w okresie 1 miesiąca wcześniej nie posiadała
zawartej z Oktawave umowy o świadczenie usług przez Oktawave na
jej rzecz (nie była klientem Oktawave). Z zastrzeżeniem postanowień
Umowy, przez skorzystanie z Zaproszenia do Oktawave rozumie się
wejście na Stronę Internetową przez Nowego Użytkownika z
wykorzystaniem linku/odsyłacza/hiperłącza zawartego w Zaproszeniu
do Oktawave lub wypełnienie za pośrednictwem Strony Internetowej
formularza zawarcia umowy o świadczenie usług przez Oktawave z
podaniem Identyfikatora Zleceniobiorcy;
Oktawave Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul.
Domaniewskiej 44a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000426334, NIP: 5213633306, REGON 146197794, kapitał
zakładowy: 5 290 000 PLN;
konto klienta w rozumieniu Regulaminu świadczenia strony
internetowej Oktawave i konta użytkownika, dostępnego pod adresem
https://admin.oktawave.com;
niniejsza umowa o stałe świadczenie usług reklamowych przez
Zleceniobiorcę na rzecz Oktawave, którego aktualna wersja jest
dostępna na stronie https://www.oktawave.com/pl/regulamin, także w
formacie PDF;
Strona
internetowa
Oktawave
dostępna
pod
adresem
www.oktawave.com, w tym odpowiednio jej zakładki lub poszczególne
elementy;
Zleceniobiorca i Zleceniodawca;
5000 złotych netto;
wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy na zasadach określonych
Regulaminem, z tytułu świadczenia usług objętych Umową, w
wysokości 5% od każdej faktycznie uiszczonej przez Nowych
Użytkowników ceny netto z tytułu każdorazowego nabycia usług
Oktawave, z zastrzeżeniem w szczególności zapisów dot. Wartości
Minimalnej;
odesłanie przez Zleceniobiorcę Nowego Użytkownika do Strony
Internetowej, za pośrednictwem przypisanego i udostępnionego
danemu Zleceniobiorcy linku (w tym z wykorzystaniem np. banneru
lub hiperłącza) lub przekazanie przez Zleceniobiorcę Nowemu
Użytkownikowi Identyfikatora Zleceniobiorcy i wypełnienie za
pośrednictwem Strony Internetowej formularza zawarcia umowy o
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Zleceniobiorca

świadczenie usług przez Oktawave z podaniem Identyfikatora
Zleceniobiorcy;
przedsiębiorca, w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową, która na zasadach i za
wynagrodzeniem określonymi niniejszym Regulaminem, zobowiązuje
się do pozyskania na rzecz Oktawave co najmniej 1 lub więcej
Nowych Użytkowników, którzy nabędą i opłacą usługi Oktawave o
wartości wskazanej w Regulaminie, poprzez zrealizowanie usług
reklamowych na rzecz Oktawave.

2.

PRZEDMIOT UMOWY

2.1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pozyskania na rzecz Oktawave co najmniej 1 lub
więcej Nowych Użytkowników, którzy nabędą i opłacą usługi Oktawave o wartości równej
co najmniej Wartości Minimalnej poprzez zrealizowanie usług reklamowych na rzecz
Oktawave, w tym promocji marki Oktawave oraz reklamowania usług Oktawave Nowym
Użytkownikom, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.2

Oktawave zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na zasadach
określonych Regulaminem.

2.3

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają, że Zleceniobiorca nie jest
pełnomocnikiem, agentem ani innym przedstawicielem Oktawave, w szczególności
Zleceniobiorca nie jest uprawniony do zawierania umów z Nowymi Użytkownikami w
imieniu ani na rzecz Oktawave ani do pośredniczenia przy zawieraniu takich umów, nie
jest też uprawniony do dokonywania jakichkolwiek wydatków w imieniu lub na rzecz
Zleceniodawcy bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
Wszelkie koszty realizacji Umowy zawarte są w Wynagrodzeniu, Zleceniodawca nie
będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów ewentualnie ponoszonych przez
Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. Na mocy niniejszej Umowy,
Zleceniobiorca jest zobowiązany i uprawniony wyłącznie do promowania marki Oktawave
i reklamowania usług Oktawave w sposób ukierunkowany na pozyskanie Nowych
Użytkowników.

2.4

Słowa pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenia przypisane im
w pkt 1 powyżej, a w dalszej kolejności (o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w
niniejszym Regulaminie), w Regulaminie świadczenia strony internetowej Oktawave i
konta użytkownika (dostępny w ramach Strony Internetowej), chyba że z treści lub
kontekstu danego zapisu wyraźnie wynika inaczej.

3.

OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

3.1.

Zleceniobiorca oświadcza, że:
(1) będzie świadczyć usługi określone Umową jako przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą; Zleceniobiorca oświadcza, że działalności tej nie
zawiesił, ani nie wyrejestrował w dniu zawarcia Umowy oraz że nie uczyni
tego w okresie obowiązywania Umowy. Na potwierdzenie powyższego
Zleceniobiorca przedstawi na każde wezwanie Zleceniodawcy niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni, żądane zaświadczenia i wypisy z właściwych
rejestrów;
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(2) usługi określone Umową będzie wykonywać samodzielnie, z najwyższą
starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru swojej działalności;
(3) posiada umiejętności, wiedzę, środki oraz doświadczenie niezbędne do
wykonania Umowy;
(4) wykonuje niniejszą Umowę we własnym imieniu i na własny rachunek oraz
ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym wobec osób trzecich, za
prawidłowe wykonanie usług określonych Umową, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie;
(5) w przypadku wystawiania faktur VAT – jest zarejestrowanym i czynnym
podatnikiem podatku VAT.
3.2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zasadach określonych Regulaminem promocji
SmartBenefit dla konsumentów, polegających na polecaniu usług Oktawave Nowym
Użytkownikom poprzez:
(1) dowolny, zgodny z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami
prawa rodzaj komunikacji połączony z podaniem Nowemu Użytkownikowi
swojego Identyfikatora Zleceniobiorcy w celu samodzielnego wypełnienia
przez tego Nowego Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej
formularza zawarcia umowy o świadczenie usług przez Oktawave z
podaniem Identyfikatora Zleceniobiorcy, lub;
(2) przesłanie/udostępnienie Nowemu Użytkownikowi Zaproszenia do
Oktawave, w tym udostępnienie Zaproszenia do Oktawave w taki sposób,
aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

3.3.

Wykorzystanie przez Zleceniobiorcę w celu realizacji Umowy banneru reklamowego
Oktawave lub innych materiałów Oktawave, które mogą zostać udostępnione
Zleceniobiorcy na odpowiedniej podstronie w ramach Strony Internetowej
(www.oktawave.com), wymaga uprzedniej zgody Oktawave, udzielonej w formie
wiadomości e-mail pod rygorem nieważności, na planowany sposób i kontekst
korzystania z takich materiałów, chyba że co innego wynika wyraźnie z informacji
umieszczonej przez Oktawave przy danych materiałach. Zleceniobiorca nie jest
uprawniony do samodzielnego tworzenia materiałów zawierających treści chronione
Oktawave (w szczególności znak towarowy) ani modyfikowania istniejących materiałów
Oktawave.

3.4.

Zleceniobiorcy zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w ramach lub w
pobliżu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego, w szczególności na stronach internetowych nawołujących do nienawiści na
tle rasowym, etnicznym i religijnym, stronach o charakterze pornograficznym.
Niezależnie, jeżeli w jednostronnej ocenie Zleceniodawcy sposób lub kontekst
prezentowania Zaproszenia do Oktawave przez Zleceniobiorcę narusza interes
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, na
żądanie Usługodawcy zmieni sposób/miejsce/kontekst prezentowania Zaproszenia do
Oktawave w sposób wskazany przez Zleceniodawcę.

3.5.

Zleceniobiorcy zabrania się umieszczania Zaproszenia do Oktawave w masowo
rozsyłanych wiadomościach mailowych, stanowiących niezamówioną informację
handlową w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (spam). W
przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę niniejszego zobowiązania zapłaci on karę
umowną na rzecz Oktawave w wysokości 5000 złotych za każdy przypadek naruszenia
(za każdą wiadomość o charakterze SPAMu). Kara umowna płatna będzie niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od zażądania tego przez Oktawave. Zapłata kary
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umownej nie wyłącza uprawnienia Zleceniodawcy do żądania odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
3.6.

Osoby, które skorzystają z usług Oktawave w związku z naruszeniem przez
Zleceniobiorcę postanowień pkt. 3.4 lub 3.5 powyżej nie będą uważane za Nowych
Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie będą brane pod uwagę przy
ustalaniu Wynagrodzenia. W przypadku wypłaty Wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy
w zakresie mu nienależnym Oktawave zachowuje w szczególności prawo do żądania
zwrotu nienależnie wypłaconych Zleceniobiorcy świadczeń, potrącenia należnych
Oktawave środków z kolejnych Wynagrodzeń Zleceniobiorcy bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, a także prawo do żądania odszkodowania za
wyrządzoną Oktawave szkodę.

3.7.

Naruszenie zakazów określonych w pkt 3.3, 3.4 lub 3.5 powyżej daje Oktawave prawo do
wypowiedzenia Zleceniobiorcy niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Zleceniobiorca, któremu Oktawave wypowiedział Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
nie jest uprawniony do zawarcia kolejnej Umowy z Oktawave bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej pod rygorem nieważności, zgody.

4.

ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
Z tytułu należytego wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca
zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na zasadach określonych w
Regulaminie.
Wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług przez Zleceniobiorcę,
Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy dedykowany mu link/odsyłacz do Strony
Internetowej, który Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać w ramach Zaproszenia do
Oktawave.
Na zasadach określonych Umową, wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz
Oktawave zgodnie z Umową, Zleceniobiorca może nieodpłatnie korzystać z
udostępnionych mu przez Oktawave narzędzi, do których prawa przysługują Oktawave,
w tym linku, odsyłaczy, bannerów, Konta Zleceniobiorcy.
Z zastrzeżeniem pkt. 3.3 powyżej, wyłącznie w celu realizacji Umowy i świadczenia przez

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zleceniobiorcę usług reklamowych na rzecz Oktawave, Oktawave upoważnia
Zleceniobiorcę do nieodpłatnego korzystania z utworów w rozumieniu prawa autorskiego,
do których prawa przysługują Oktawave i które zostały w sposób wyra
źny udostępnione
Zleceniobiorcy w ramach strony http://bit.ly/2fsYo3e dla celu realizacji Umowy. Użytkownik
jest uprawniony do korzystania z wyżej wskazanych elementów wyłącznie w celu realizacji
Umowy, w niezbędnym zakresie, wyłącznie w okresie trwania Umowy. Zleceniobiorca nie
jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian czy modyfikacji w udostępnionych
mu materiałach.

5.

WYNAGRODZENIE

5.1.

Każdorazowo z tytułu pozyskania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem
przez Zleceniobiorcę na rzecz Oktawave co najmniej 1 lub więcej Nowych Użytkowników,
którzy nabędą i opłacą usługi Oktawave o łącznej wartości równej co najmniej Wartości
Minimalnej, Strony zgodnie postanawiają, że Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że (warunki muszą być spełnione łącznie):
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(1)

Zleceniobiorca
w
okresie
trwania
Umowy
podejmie
działania
reklamowe/marketingowe, w wyniku czego poleci usługi Oktawave Nowemu
Użytkownikowi, oraz:

poda Nowemu Użytkownikowi swój Identyfikator Zleceniobiorcy; lub

prześle/udostępni Nowemu Użytkownikowi Zaproszenie do Oktawave;

(2)

Nowy Użytkownik w okresie trwania Umowy:

(3)



rejestrując się na stronie Oktawave (zawierając umowę o świadczenie usług
przez Oktawave na jego rzecz), poda Identyfikator Zleceniobiorcy, który
zachęcił go do skorzystania z usług Oktawave, wypełniając odpowiednie
pole w formularzu rejestracyjnym; albo



zarejestruje się na stronie Oktawave (zawrze umowę o świadczenie Usług
przez Oktawave na jego rzecz) w okresie 30 dni od skorzystania przez niego
z Zaproszenia do Oktawave, tj. od wejścia przez niego na Stronę
Internetową z wykorzystaniem linku/hiperłącza zawartego w Zaproszeniu do
Oktawave, pod warunkiem, że rejestracja dokonana zostanie z tego samego
urządzenia końcowego, z którego wcześniej nastąpiło skorzystanie z
Zaproszenia do Oktawave, oraz że Zaproszenie do Oktawave od
Zleceniobiorcy było ostatnim chronologicznie (najświeższym) Zaproszeniem
do Oktawave (w tym analogicznym mechanizmem), z jakiego skorzystał
Nowy Użytkownik;

Nowy Użytkownik/Nowi Użytkownicy, w okresie trwania Umowy, faktycznie dokona/ją
zakupu usług Oktawave oraz faktycznie dokona/ją płatności na rzecz Zleceniodawcy z
tytułu zakupu tych usług o wartości równej bądź wyższej niż Wartość Minimalna, a
Zleceniodawca tę płatność otrzyma.

5.2.

W celu uniknięcia wątpliwości Zleceniodawca oświadcza, co Zleceniobiorca niniejszym
akceptuje, że skorzystanie z Zaproszenia do Oktawave sprawia, że Strona Internetowa
instaluje na urządzeniu końcowym Nowego Użytkownika tzw. pliki cookies, które aktywne
są wyłącznie przez okres 30 dni, wyłącznie na danym urządzeniu końcowym (np.
komputer), na którym skorzystano z Zaproszenia do Oktawave, z zastrzeżeniem zdań
następnych. Jeżeli Nowy Użytkownik powróci w ww. okresie aktualności plików cookies
na Stronę Internetową z wykorzystaniem tego samego urządzenia końcowego, jego
rejestracja na Stronie Internetowej (zawarcie umowy o świadczenie Usług przez
Oktawave) przypisywana jest do Zleceniobiorcy, z którego Zaproszenia do Oktawave
(albo analogicznego mechanizmu) jako ostatniego skorzystał Nowy Użytkownik. Jeżeli
Nowy Użytkownik, w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim usunie pliki cookies ze
swojego urządzenia końcowego albo przechowywanie w pamięci danego urządzenia
końcowego plików cookies okaże się niemożliwe z innych powodów (np. Nowy
Użytkownik wyłączył ich obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej), w celu
przypisania jego rejestracji Zleceniobiorcy, konieczne jest ręczne wprowadzenie przez
Nowego Użytkownika Identyfikatora Zleceniobiorcy w formularzu rejestracyjnym przy
zawieraniu umowy o świadczenie Usług przez Oktawave na rzecz Nowego Użytkownika.
W przypadku wątpliwości, ręcznie wprowadzony Identyfikator Zleceniobiorcy (lub
analogiczny identyfikator wykorzystywany w ramach innych działań Oktawave) zgodnie
ze zdaniem poprzedzającym ma charakter rozstrzygający dla ewentualnego uznania
Nowego Użytkownika za przypisanego do Zleceniobiorcy.

5.3.

Z uwagi w szczególności na ponoszone przez Oktawave koszty obsługi Umowy (w tym
koszty utrzymania Panelu Zleceniobiorcy) oraz stałe koszty świadczenia usług na rzecz
Nowych Użytkowników, Strony zgodnie oświadczają, że Umowa jest wykonana przez
Zleceniobiorcę każdorazowo wyłącznie w przypadku, gdy Nowi Użytkownicy przypisani
do Zleceniobiorcy zgodnie z Umową faktycznie uiszczą na rzecz Oktawave tytułem
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wynagrodzenia za usługi świadczone przez Oktawave na ich rzecz co najmniej kwotę
równą Wartości Minimalnej. Do chwili wykonania usług przez Zleceniobiorcę zgodnie z
Umową, w tym do chwili faktycznego ziszczenia się warunku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Strony zgodnie oświadczają, że Zleceniobiorcy nie jest należne
Wynagrodzenie, a jego usługi uważa się za niewykonane w całości ani w części.
5.4.

Strony określają następującą, wiążącą dla Stron procedurę ustalenia Wynagrodzenia
oraz chwili, z jaką będzie ono należne Zleceniobiorcy:
(1)

Oktawave nie rzadziej niż co 1 dzień roboczy aktualizuje informację o stopniu
realizacji Kwoty Minimalnej i prezentuje tę informację w Panelu Zleceniobiorcy;

(2)

Z chwilą osiągnięcia Kwoty Minimalnej, Oktawave:
a. umieszcza w Panelu Zleceniobiorcy informację o przyjęciu usług zrealizowanych
przez Zleceniobiorcę wraz z informacją o kwocie przysługującego Zleceniobiorcy
Wynagrodzenia; i
b. wysyła Zleceniobiorcy odpowiednią informację o ustalonym Wynagrodzeniu, w
formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności na adres Zleceniobiorcy
wskazany w Panelu Zleceniobiorcy;

(3)

Zleceniobiorca niezwłocznie akceptuje w Panelu Zleceniobiorcy kwotę należnego mu
Wynagrodzenia i potwierdza prawidłowe wykonanie zleconych mu niniejszą Umową
usług. Ustalona przez Oktawave kwota Wynagrodzenia jest dla Stron wiążąca.

(4)

W terminie zgodnym z przepisami prawa, Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT albo
rachunek na zasadach określonych w szczególności w pkt. 5.6 poniżej.
Wynagrodzenie jest należne Zleceniobiorcy z chwilą doręczenia Oktawave
prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku na zasadach określonych
Regulaminem.

5.5.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie podwyższone o kwotę podatku VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

5.6.

Faktura VAT albo rachunek zostanie wystawiona zgodnie z zapisami Umowy oraz
przepisami obowiązującego prawa i doręczona w formie elektronicznej, na co Oktawave
niniejszym wyraża zgodę. Zleceniobiorca zapewni integralność i autentyczność faktury
VAT w szczególności poprzez przekazanie dokumentu w panelu klienta za
pomocą odpowiedniego formularza.

5.7.

W terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku,
Zleceniodawca przeleje kwotę należnego Zleceniobiorcy Wynagrodzenia na wskazany
przez Zleceniobiorcę w Panelu Zleceniobiorcy rachunek bankowy. Za dzień zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

5.8.

Jeżeli siedziba Zleceniobiorcy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy zostanie obniżone o wysokość podatku u źródła,
obliczonego i pobranego przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, z zastrzeżeniem pkt. 5.9 poniżej.

5.9.

Jeżeli zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartą pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską i państwem siedziby Zleceniobiorcy, dopuszczalne jest
niepobieranie lub pobieranie obniżonego podatku u źródła, według swojej decyzji,
Zleceniodawca może nie pobierać, lub pobrać obniżony podatek u źródła (w zależności
od postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) – pod

Oktawave Sp. z o.o. | Domaniewska 44a (Platinium 5) | 02-672 Warszawa
www.oktawave.com | customer@oktawave.com | facebook.com/oktawave

warunkiem, że Zleceniobiorca, przed terminem płatności Wynagrodzenia, o którym mowa
w pkt. 5.7 powyżej, przedstawi Zleceniodawcy certyfikat rezydencji wydany przez
właściwy organ podatkowy w państwie siedziby Zleceniobiorcy, który Zleceniodawca
zaakceptuje.

6.

POTRĄCENIE

6.1.

Niezależnie od realizacji Umowy, w przypadku gdy Zleceniobiorca jest jednocześnie
klientem korzystającym z Usług Oktawave, Zleceniobiorca może wykorzystać kwotę
Wynagrodzenia na nabycie usług Oktawave przez cały okres obowiązywania Umowy, z
wykorzystaniem funkcjonalności Panelu Zleceniobiorcy. W tym celu, każdorazowo pod
warunkiem osiągnięcia Kwoty Minimalnej, Zleceniobiorca wystawi odpowiednią fakturę
VAT albo rachunek zgodnie z postanowieniami Umowy. Niezależnie Oktawave wystawi
Zleceniobiorcy fakturę VAT opiewającą na wartość usług nabytych przez Zleceniobiorcę
na podstawie odrębnej umowy. Strony dokonają wzajemnego potrącenia swoich
wierzytelności, o których mowa w tym punkcie, do kwoty wierzytelności niższej, w dniu
wskazanym w Panelu Zleceniobiorcy, przypadającym nie później niż w dniu, w którym
wierzytelności te będą jednocześnie wymagalne, bez konieczności składania przez
którąkolwiek ze Stron dodatkowych oświadczeń.

6.2.

Jeżeli kwota Wynagrodzenia/zaliczki na wynagrodzenie jest niższa niż kwota należna z
tytułu zapłaty za wybraną przez Zleceniobiorcę/Użytkownika usługę Oktawave,
Zleceniobiorca/Użytkownik dopłaca brakującą kwotę, wybierając preferowany sposób
płatności w Panelu Zleceniobiorcy.

7.

CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

7.1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7.2.

Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego i w
takim przypadku nie ponosi względem drugiej Strony odpowiedzialności za ewentualnie
wynikłą z takiego wypowiedzenia Umowy szkodę.

7.3.

Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu przez Zleceniobiorcę, w szczególności naruszenia zakazów określonych w
pkt. 3.3, 3.4. lub 3.5 niniejszego Regulaminu, Zleceniodawca ma prawo do
wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie ponosi względem
Zleceniobiorcy odpowiedzialności za ewentualnie wynikłą z takiego wypowiedzenia
Umowy szkodę.

7.4.

W przypadku rozwiązania Umowy Wynagrodzenie jest płatne Zleceniobiorcy
proporcjonalnie za dotychczas wyświadczone usługi. Kwotę Wynagrodzenia w tym
przypadku ustala Zleceniodawca i wskazuje w Panelu Zleceniobiorcy - pkt 5.4 do 5.9
Umowy stosuje się odpowiednio.

8.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

8.1.

Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego i z zastrzeżeniem wyjątków w nim
przewidzianych reguluje całość stosunku pomiędzy Zleceniobiorcą a Oktawave, w
zakresie świadczenia usług reklamowych przez Zleceniobiorcę na rzecz Oktawave.

8.2.

Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Oktawave.

Oktawave Sp. z o.o. | Domaniewska 44a (Platinium 5) | 02-672 Warszawa
www.oktawave.com | customer@oktawave.com | facebook.com/oktawave

8.3.

Regulamin stanowi wzorzec umowny Oktawave w rozumieniu art. 384 i nast. ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane
przez Oktawave za pośrednictwem Strony Internetowej i będą obowiązywać w terminie 7
dni od ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu.

8.4.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień.
W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie
postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez
Strony.

8.5.

W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego (w szczególności art. 734 - 751 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny).
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