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REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 

 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania programu rabatowego i 

definiuje warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania Rabatu. 

Program jest własnością Organizatora, którym jest PRISTA.ONE Sp. z o.o., a którego dane umieszczone są na 

stronie www.prista.one. 

Uczestnikiem Programu staje się każdy podmiot, osoba fizyczna lub prawna, albo im podobna, która zamawia 

usługi lub produkty oferowane przez PRISTA.ONE o ile przed albo w momencie zamawiania usługi lub produktu 

wyrazi wolę uczestnictwa w Programie. Uczestnikom Programu udzielane są Rabaty na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie. 

Rabaty mogą być przyznawane Uczestnikom Programu w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie za 

przekroczenie określonej, sumarycznej wartości zakupów netto zrealizowanych w Okresie Rozliczeniowym, przez 

który rozumie się rok kalendarzowy. W kolejnym Okresie Rozliczeniowym nie uwzględnia się zakupów Uczestnika 

Programu dokonanych w poprzednim Okresie Rozliczeniowym z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Programu, który 

dokona zamówienia na kwotę co najmniej 1500,00 PLN netto i opłaci je do końca pierwszego kwartału kolejnego 

Okresu Rozliczeniowego zachowuje uzyskany poziom z poprzedniego okresu, a dalsze zamówienia powiększają 

podstawową wartość uzyskanego poziomu z poprzedniego okresu. 

Przykład: Uczestnik na dzień 31 grudnia posiadał łączną kwotę zamówień w wysokości 5000,00 zł, zatem 

przysługiwał mu poziom PRISTA.10 z rabatem 10% na kolejne zamówienie. Jeśli Uczestnik w pierwszym kwartale 

następnego roku dokona zamówienia na co najmniej 1500,00 PLN netto i opłaci je, zachowa uzyskany poziom, a 

każde kolejne zamówienie będzie powiększało dotychczas posiadaną łączną wartość zamówień w wysokości 

5000,00 zł. 

O zakwalifikowaniu Uczestnika Programu do jednego z Poziomów Rabatu, decyduje łączna wartość zakupów netto 

w danym okresie rozliczeniowym – roku kalendarzowym, zgodnie z poniższymi warunkami, przy czym do łącznej 

kwoty zamówień wlicza się wszystkie już zrealizowane i opłacone zamówienia: 

poziom PRISTA.5: łączna kwota zamówień: od 1000,00 zł netto do 4000,00 zł netto – wysokość Rabatu: 5%; 

poziom PRISTA.10: łączna kwota zamówień: od 4000,01 zł netto do 8000,00 zł netto – wysokość Rabatu: 10%; 

poziom PRISTA.VIP: łączna kwota zamówień: od 8000,01 zł netto – wysokość Rabatu: 15%; 

W przypadku płatności w walucie innej niż PLN stosuje się przeliczenie kursem wymiany waluty obcej stosowanym 

przez bank Organizatora z zastosowaniem zaokrąglenia do pełnych 100,00 PLN w górę. 

Udział Uczestników w Programie jest dobrowolny, a Uczestnik Programu może zrezygnować z Programu w każdej 

chwili, składając oświadczenie o rezygnacji.  

Organizator wprowadza niniejszy Program i Regulamin na czas nieoznaczony, przy czym zastrzega sobie prawo do 

zmiany postanowień Regulaminu, w tym także zasad i wysokości udzielania Rabatów oraz prawo do zakończenia 

Programu w każdym czasie. Informacje o zmianach Organizator zamieszcza na swojej stronie www. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  
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