
Umowa Partnerska 
 

WARUNKI WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 

 

§ 1  

Definicje 

1. Vico-car.pl (Serwis)- serwis internetowy prowadzony jest przez VICO CONSULTING 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres 
do doręczeń ul. 18 Stycznia 143, 98-300 Wieluń,  NIP: 8992744729, REGON: 
022162429, KRS: 0000466017, adres poczty elektronicznej (e-mail):biuro@vico-

car.pl,  tel. 530 777 050. 
2. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca 

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która przystąpiła do 
Umowy Partnerskiej. 

3. Regulamin – regulamin Serwisu internetowego vico-car.pl 
4. Strony – vico-car.pl oraz Partner. 
5. Umowa Partnerska - współpraca pomiędzy vico-car.pl, a Partnerem w zakresie 

pozyskiwania klientów, przedstawianiu ofert klientom, polecania Usług oraz 
produktów oferowanych przez Partnera, w zamian za co Partner wypłaci vico-car.pl 
wynagrodzenie prowizyjne na warunkach określonych w niniejszej Umowie 
Partnerskiej. 

6. Usługi  - usługi świadczone przez Partnera polegające w szczególności na 
dostarczaniu części i akcesoriów motoryzacyjnych dla usługobiorców serwisu vico-
car.pl oraz przedstawianiu ofert usługobiorcom serwisu. 

7. Indywidualny kod – nr nadany partnerowi w celu identyfikacji jego danych. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Umowa Partnerska stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu 
cywilnego.  

2. Niniejsza Umowa Partnerska określa warunki współpracy pomiędzy: 
� Vico-car.pl 

a  
� Partnerem. 

3. Przystąpienie do niniejszej Umowy Partnerskiej ma charakter dobrowolny. 



 

 

§ 3  

Zasady współpracy 

1. Uzyskanie statusu Partnera następuję w chwili: 
a) zaakceptowania niniejszej Umowy Partnerskiej,  
b) zaakceptowania Regulaminu serwisu internetowego vico-car.pl oraz 
c) uiszczenia jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 150 zł netto. 

2. Partner w ramach Umowy Partnerskiej zobowiązuje się do świadczenia Usług na 
rzecz serwisu internetowego vico-car.pl w związku z wykonywaną przez niego 
działalnością gospodarczą. 

3. Partner jest zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej po pierwszym roku 
użytkowania  w wysokości 25 zł netto miesięcznie płatne z góry za rok.  

4. Partner przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że w odpowiedzi na zgłoszenie 
klienta, do ceny produktu stanowiącego własność  Partnera,  Serwis doliczy opłatę za 
pośrednictwo w zawarciu umowy sprzedaży. 

5. Partner zobowiązuje się sprzedać produkt klientowi Serwisu internetowego vico-
car.pl za cenę, która została podana klientowi w odpowiedzi na jego zgłoszenie. 

6. Partner przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że naruszenie ust. 4 i 5 
niniejszego paragrafu, § 4 lub zawarcie umowy sprzedaży z klientem poza Serwisem, 
wiąże się z zablokowaniem dostępu do jego Konta w Serwisie internetowym vico-
car.pl, a jego odblokowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy Partner uiści jednorazową 
kwotę w wysokości 500 zł netto. (kara umowna). 

7. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z klientem za pośrednictwem Serwisu vico-
car.pl, Partner zobowiązuje się do dostarczania produktów wolnych od wad 
prawnych i fizycznych oraz legalnie wprowadzonych na rynek polski. 

8. W szczególności zabrania się umieszczania zapytań niezgodnych z załącznikiem do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005r., poz. 1666. 

9. Serwis vico-car.pl zobowiązuje się do zapewnienia należytej współpracy z Partnerem 
w wykonywaniu przyjętych przez niego obowiązków, w szczególności poprzez 
udostępnianie Partnerowi niezbędnych danych oraz informacji, koniecznych 
do wywiązania się przez Partnera z jego zobowiązań. 

10. Partner zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz serwisu vico-car.pl samodzielnie 
lub za pośrednictwem podwykonawców. Za działania i zaniechania podwykonawców 
Partner ponosi odpowiedzialność względem serwisu vico-car.pl jak za własne, chyba 
że dany podwykonawca został wskazany przez Serwis. 

11. Partner zobowiązuje się w razie braku możliwości zaspokojenia potrzeb swojego 
klienta polecić Serwis vico-car.pl, podając nr do serwisu 530 777 050 oraz swój 
indywidualny kod. Brak poleceń ze strony Partnera wiąże się koniecznością blokady 
usług Serwisu vico-car.pl. 

12. Serwis nie gwarantuje ilości przesyłanych ofert w danym okresie, jak również nie 
gwarantuje, że Partner dokona jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem Portalu 
vico-car.pl 

§ 4 

Wynagrodzenie Serwisu 



Partner zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Serwisu opłat, o których mowa w § 3, na 
podstawie faktur VAT wystawionych przez Serwis w terminie 7 dni od dnia ich 
wysłania, pod rygorem zablokowania konta Partnera w Serwisie internetowym vico-
car.pl. 

§ 5 

Wynagrodzenie Partnera 

1. Partner otrzymuje uznaniowe wynagrodzenie prowizyjne w przypadku polecenia 
usług Serwisu internetowego vico-car.pl. Wynagrodzenie to jest uzależnione od 
ilości poleceń oraz wartości zawieranych umów sprzedaży.  

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Partnerowi będzie przedłożenie przez Serwis 
zestawienia, zawierającego ilość poleconych przez Partnera klientów oraz wartość 
zawartych przez nich transakcji oraz kwoty prowizji wynikającej z zestawienia. 

3. Prowizja Partnera będzie płatna na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT 
pod warunkiem zgodności kwoty wynikającej z zestawienia o którym mowa w ust. 2 
z kwotą na którą będzie opiewać faktura VAT wystawiona przez Partnera. 

4. Poszczególne kwoty będą płatne w terminie 7 dni od daty przyjęcia przez Serwis 
prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury VAT. 

§ 6 

Dane Osobowe 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem vico-car.pl jest 
VICO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 18 Stycznia 143, 
98-300 Wieluń,  NIP: 8992744729, REGON: 022162429, KRS: 0000466017, adres 
poczty elektronicznej (e-mail):biuro@vico-consulting.pl 

2. Dane osobowe Partnerów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 
1204 ze zm.) 

3. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania 
lub usunięcia. W celu realizacji powyższego uprawnienia, Partner może przesyłać 
stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@vico-car.pl 
 

§ 7 

Poufność 

 

1. Strony zobowiązują się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy poufnych informacji 
dotyczących drugiej Strony, oraz warunków Umowy Partnerskiej zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy,  jak i w ciągu roku po jej zakończeniu.  

2. Dla potrzeb niniejszej Umowy za poufne informacje uważa się wszelkie informacje 
oraz dane uzyskane przez daną Stronę o drugiej, w szczególności stanowi je 
tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



3. Poufnych informacji nie stanowią informacje i dane publicznie dostępne i uprzednio 
ujawnione podane przez daną Stronę lub osobę trzecią za jej zgodą. 

4. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie kroki, 
aby dostęp do poufnych informacji miały jedynie osoby bezpośrednio 
zaangażowane w działania na rzecz danej Strony. 

5. W przypadku wezwania przez uprawniony organ administracji publicznej, sąd 
powszechny, Sąd Najwyższy lub sąd polubowny do ujawnienia jakiejkolwiek poufnej 
informacji dotyczących Stron Umowy, wezwana Strona ujawni temu organowi 
jedynie informacje w zakresie wskazanym w wezwaniu i jednocześnie powiadomi 
drugą Stronę o zaistniałej sytuacji. 

 

§ 8 

Czas trwania umowy 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Serwis vico-car.pl gwarantuje sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy Partnerskiej, 
z zastrzeżeniem iż każda zmiana Umowy Partnerskiej będzie poprzedzona 
wiadomością mailową przesłaną z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonywania bądź interpretowania niniejszej 
Umowy będą rozwiązywane w drodze polubownej, a w razie nie osiągnięcia 
porozumienia, przez Sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności 
gospodarczej  VICO CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


