
 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ DLA KLIENTÓW E100 INTERNATIONAL 

TRADE SP. Z O.O. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem programu jest E100 International Trade spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

2. Niniejszy Program Poleceń określa zasady i warunki udziału klientów E100 IT 

w Programie Poleceń organizowanym przez E100 IT. 

3. Program Poleceń obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Program Poleceń trwa od dnia 01.09.2022 r. do jego odwołania. E100 IT ma prawo do 

odwołania lub zawieszenia Programu Poleceń bez podawania przyczyny poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

 

§ 2 

DEFINICJE 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostały użyte poniżej wymienione pojęcia, należy przez 

nie rozumieć: 

1.1. Klient Polecający – Przedsiębiorca, którego łączy Umowa Dostawy i Zlecenia zawarta 

z E100 IT, 

1.2. Nowy Klient – Przedsiębiorca, który na skutek polecenia dokonanego przez Klienta 

Polecającego zawarł z E100 IT Umowę Dostawy i Zlecenia, oraz dokonał pierwszej 

płatności na podstawie faktury VAT, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

Regulaminie Programu Poleceń, 

1.3. Ogólne Warunki Umowy Dostawy – ogólne warunki umowy dostawy stanowiące 

integralną część Umowy Dostawy i Zlecenia, 

1.4. Organizator lub E100 IT – E100 International Trade spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-757), przy ulicy Pory 78/7, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 



 

 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636760, NIP: 5213745637, REGON: 

365202749, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 złotych, 

1.5. Program Poleceń –program poleceń dla klientów E100 IT, którego zasady i warunki 

zostały określone w niniejszym Regulaminie Programu Poleceń, 

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 

działająca we własnym imieniu i mająca miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub spółka prawa handlowego, której siedziba znajduje się 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

1.7. Wynagrodzenie – wynagrodzenie za usługę przyznawane w związku z Programem 

Poleceń zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu 

Poleceń, 

1.8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 

1.9. Skuteczne Polecenie – polecenie Nowego Klienta dokonane przez Klienta 

Polecającego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu Programu Poleceń, na 

skutek którego pomiędzy Nowym Klientem a E100 IT zostaje zawarta Umowa 

Dostawy i Zlecenia oraz dochodzi do realizacji transakcji potwierdzonej fakturą VAT, 

na podstawie której Nowy Klient dokonał zapłaty ceny za towary i usługi w terminie 

określonym w fakturze VAT na rachunek bankowy E100 IT, a także na skutek którego 

Nowy Klient zobowiązał się do zakupu towarów i/lub usług, których wartość 

uwzględniona na fakturze VAT przewyższa lub jest równa kwocie 200 PLN (słownie: 

dwieście złotych) brutto, 

1.10. Umowa Dostawy i Zlecenia – umowa zawarta z E100 IT na podstawie której 

dostarczane są towary i/lub usługi (w tym paliwa) przy użyciu karty na rzecz 

Przedsiębiorcy działającego przez okaziciela karty, na warunkach określonych w tej 

umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy Dostawy, oraz odbieranie tych towarów 

i/lub usług przez klienta za zapłatą ceny. 

 

§ 3 

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU POLECEŃ 



 

 

1. Klient Polecający otrzyma Wynagrodzenie w przypadku spełnienia łącznie niżej 

wymienionych warunków: 

1.1. Klient Polecający skutecznie przystąpi do Programu Poleceń przez co należy rozumieć 

doręczenie przez Organizatora wiadomości e-mail skierowanej do Klienta 

Polecającego, której zawartość będzie stanowić link odsyłający do strony internetowej 

oraz niniejszy Regulamin Programu Poleceń (jako załącznik) oraz przesłanie przez 

Klienta Polecającego otrzymanego linku do Nowego Klienta. Czynności związane z 

poleceniem E100 IT stanowią odpłatne świadczenie usługi polecenia na rzecz 

Organizatora. 

1.2. Zostaną łącznie zrealizowane następujące przesłanki pozwalające na uznanie polecenia 

za Skuteczne Polecenie: 

a) zawarcie Umowy Dostawy i Zlecenia pomiędzy Nowym Klientem a E100 IT, 

b) realizacja transakcji przez Nowego Klienta potwierdzonej fakturą VAT, 

c) terminowe dokonanie płatności ceny towarów i/lub usług uwzględnionych na 

fakturze VAT przez Nowego Klienta na rachunek bankowy E100 IT; 

d) zobowiązanie się Nowego Klienta do zakupu towarów i/lub usług, których 

wartość uwzględniona na fakturze VAT przewyższa lub jest równa kwocie 200 

PLN (słownie: dwieście złotych) brutto; 

1.3. Po dokonaniu Skutecznego Polecenia Klient Polecający dokona zakupu towarów i/lub 

usług, których wartość uwzględniona na fakturze VAT przewyższa lub jest równa 

kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie za usługę określoną w ust. 1 pkt 1.1. powyżej, zostanie przyznane na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora w imieniu i na rzecz Klienta 

Polecającego zgodnie z art. 106d Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) na zasadach określonych w odrębnej 

umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Klientem Polecającym, na co Klient 

Polecający wyrazi zgodę przed przystąpieniem bądź najpóźniej w momencie przystąpienia 

do Programu Poleceń. 

3. Klient Polecający może otrzymać Wynagrodzenie z tytułu kilku poleceń, odpowiadający 

liczbie Nowych Klientów po spełnieniu warunków Skutecznego Polecenia. 

4. W Programie Poleceń obowiązuje zasada pierwszeństwa dokonywanych zgłoszeń zgodnie 

z którą Wynagrodzenie przysługuje Klientowi Polecającemu spełniającego warunki 

przedstawione powyżej, który jako pierwszy udzieli informacji o dokonanym poleceniu. 



 

 

5. Organizator może wykluczyć Klienta Polecającego z Programu Poleceń w przypadkach, 

gdy Klient Polecający dokonuje polecenia w sposób naruszający przepisy prawa lub 

w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego bądź dopuści się naruszenia 

istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe 

dane osobowe. 

6. Uczestnik Programu Poleceń może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału 

w Programie Poleceń poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 

§ 4 

KORZYŚCI ZA SKORZYSTANIE Z PROGRAMU POLECEŃ 

1. Na mocy niniejszego Programu Poleceń, w przypadku spełnienia łącznie wszystkich 

warunków Skutecznego Polecenia określonych w § 3 powyżej: 

1.1. Klientowi Polecającemu, za dokonanie Skutecznego Polecenia przysługuje 

Wynagrodzenie w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto, przy 

zastrzeżeniu, że po dokonaniu Skutecznego Polecenia Klient Polecający dokona 

zakupu towarów i/lub usług, których wartość uwzględniona na fakturze VAT 

przewyższa lub jest równa kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych) brutto;  

1.2. Wynagrodzenie za usługę określoną w § 3 ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu 

Programu Poleceń, zostanie przyznane po uzyskaniu od Klienta Polecającego 

informacji o dokonanym poleceniu oraz spełnieniu warunków Skutecznego Polecenia 

(tj. po zawarciu Umowy Dostawy i Zlecenia pomiędzy Nowym Klientem a E100 IT, 

zobowiązaniu się Nowego Klienta do zakupu towarów i/lub usług, których wartość 

uwzględniona na fakturze VAT przewyższa lub jest równa kwocie 200 PLN (słownie: 

dwieście złotych) brutto, oraz po wystawieniu i terminowym uregulowaniu należności 

wynikającej z faktury VAT wystawionej w wyniku realizacji pierwszej transakcji przez 

Nowego Klienta); 

1.3. Nowemu Klientowi, z tytułu usługi polegającej na akceptacji oferowanych przez 

Organizatora warunków współpracy i w konsekwencji zawarcia Umowy Dostawy i 

Zlecenia z E100 IT, a także zobowiązania się do zakupu towarów i/lub usług, których 

wartość uwzględniona na fakturze VAT przewyższa lub jest równa kwocie 200 PLN 

(słownie: dwieście złotych) brutto, przysługuje Wynagrodzenie w wysokości 200 PLN 

(słownie: dwieście złotych) brutto. Wynagrodzenie za usługę określoną powyżej, 

zostanie przyznane na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora w 



 

 

imieniu i na rzecz Nowego Klienta zgodnie z art. 106d Ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) na zasadach 

określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Nowym 

Klientem, na co Nowy Klient wyrazi zgodę najpóźniej w momencie zawierania 

Umowy Dostawy i Zlecenia z E100 IT. 

2. Prawo do Wynagrodzenia nie może zostać przeniesione na osobę trzecią. 

 

§ 5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w trakcie trwania Programu Poleceń oraz w terminie 

30 dni roboczych od jego zakończenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych 

od daty wykrycia okoliczności stanowiącej podstawę reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe identyfikujące Nowego Klienta lub Klienta 

Polecającego oraz aktualny adres do korespondencji uczestnika zgłaszającego reklamację, 

a także szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji. 

3. Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 

doręczenia reklamacji do siedziby Organizatora, ustosunkowuje się do treści reklamacji. 

W uzasadnionych przypadkach okres przewidziany na rozpatrzenie reklamacji może ulec 

przedłużeniu do 30 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres 

korespondencyjny wskazany w reklamacji lub na adres poczty elektronicznej uczestnika 

w przypadku zgłoszenia przez niego takiego żądania. 

 

§ 6 

DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu Polecającego jest E100 IT. 

2. E100 IT będzie przetwarzać dane osobowe uczestników na podstawie przepisów RODO 

w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Programu Poleceń, przyznawania 

Wynagrodzenia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji z § 5 niniejszego Regulaminu. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Programu Poleceń oraz 

po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 

z Programu Poleceń lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 

osobowych wynikającego z przepisów prawa.  



 

 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika Programu Poleceń jest dobrowolne, ale 

stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w Programie Poleceń.  

5. Uczestnikowi Programu Poleceń przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych 

i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. 

6. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez E100 IT dostępne są 

na stronie internetowej https://e100.eu. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Program Poleceń, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest 

grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik 

zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych. 

2. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie 

Programu Poleceń w trakcie jego trwania. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu 

E100 IT poinformuje na stronie internetowej. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony 

na stronie internetowej i będzie obowiązywał od daty jego ogłoszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Poleceń znajdują 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z udziałem w Programie Poleceń oraz 

jego realizacją, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2022 r. 


