
Program Partnerski dla biur rachunkowych – regulamin

Warunki przystąpienia do programu partnerskiego dla biur rachunkowych: 

I Do programu partnerskiego mogą przystąpić : 
- księgowe z uprawnieniami
- biura rachunkowe

II Uczestnictwo w Programie jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami. 
III Warunkiem przystąpienia do Programu jest zawarcie umowy partnerskiej z firmą LeftHand. 
     O następującej treści: 

1. Przedmiotem umowy jest zlecenie Odbiorcy przez Spółkę sprzedaży systemów
    informatycznych LeftHand, znajdujących się w ofercie handlowej spółki poza systemami z 
    licencjami dla biur rachunkowych, na które spółka zastrzega sobie wyłączność. 
2. Nazwa “LeftHand” jest chronionym znakiem towarowym.
3. Odbiorca podejmuje się prowadzenia sprzedaży systemu, o którym mowa w ust. 1.
4. Odbiorca może sprzedawać systemy LeftHand zakupione tylko i wyłącznie od spółki.

                                                                      
Strony ustalają następujące zasady prowadzenia sprzedaży systemów LeftHand przez 
Odbiorcę:
1. Odbiorca zamawia i otrzymuje aktualne wersje systemów w wersji elektronicznej. Do
     każdego systemu dostarczany jest klucz identyfikacyjny (komercyjny)
2. Spółka udziela Odbiorcy, z tytułu prowadzenia sprzedaży systemów LeftHand, rabatu:

•w wysokości 10 % od aktualnej ceny detalicznej systemu (przy cenach powyżej 
1000zł), 
•w wysokości 20% od aktualnej ceny detalicznej systemu (przy cenach poniżej 1000zł) 

z tym, że za pierwszy sprzedany program marża Odbiorcy nie przysługuje, a minimalna kwota 
pierwszego zamówienia to  1000 zł netto.

3. Odbiorca będzie składał zamówienia na stornie internetowej www.lefthand.com.pl w sklepie 
 on-line, a wszelkie pytania kierował na adres: biura.rachunkowe@lefthand.com.pl

4. Na podstawie złożonego zamówienia firma LH Software Sp.z o.o. Sp.k. wystawi fakturę
    pro-formę.
5. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kwot objętych fakturą, w ciągu 7 dni od daty
    wystawienia faktury proforma. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazane w 
    fakturze konto bankowe spółki.
6. W terminie 7 dni od dokonania wpłaty Spółka wystawi  fakturę VAT i dostarczy Odbiorcy
    wraz z zamówionym towarem. 
7. Spółka każdorazowo poinformuje odbiorcę o planowanych zmianach dotyczących dostaw,
    cen oraz innych czynników oferty handlowej, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na
    konieczność zmiany oferty przygotowywanej przez Odbiorcę.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze
    stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez którąkolwiek ze stron
    umowy stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.    
    Przed rozwiązaniem umowy strona powinna wezwać pisemnie stronę naruszającą umowę do 
    poprawy sprzecznego z umową postępowania w ciągu 2 tygodniu od doręczenia wezwania. 
    Bezskuteczny upływ tego terminu stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania 
    okresu wypowiedzenia.

http://www.lefthand.com.pl/


3. W przypadku zaistnienia ważnego powodu (np. wszczęcia wobec strony postępowania
   upadłościowego) obie strony mają prawo w każdej chwili rozwiązać umowę bez zachowania
   okresu wypowiedzenia.
4. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku pełnego rozliczenia się
    wobec spółki.
                                                §5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
                                                §6
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 
Cywilnego.
                                                §7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.
                                                §8
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony
2. Do umowy dołączone zostają aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców obu stron umowy.

IV. Warunki wykluczenia uczestnika z Programu Partnerskiego LeftHand

Uczestnik może zostać wykluczony z Programu Partnerskiego gdy nie dotrzyma warunków 
            umowy lub będzie działał na szkodę firmy LeftHand. 


