Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Partneři (01.01.2022)
Important Note:
Only the original German versions are binding. Translated versions are for reference purposes only.
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Preambule
W4F GmbH, společnost skupiny Fintech Payment Solutions, provozuje elektronickou platformu
(„tržiště“), kterou využívají e-shopy, kamenné maloobchody a další firmy a zařízení („partneři“)
pro prodej zboží a služeb zákazníkům („zákazníci“). Používání tržiště partnery upravují níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky („VOP“).
A. Obecná ustanovení
01. Smluvní partner a působnost
1.1 Smluvním partnerem partnera je společnost W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München („provozovatel platformy“).
1.2 VOP platí pro všechny partnery, kteří budou zaregistrováni od výše uvedeného data online
zveřejnění, nebo již existující partnery, kteří vyslovili souhlas s jejich platností.
1.3 Smlouvy o koupi zboží a služeb prostřednictvím tržiště vznikají výhradně přímo mezi partnerem a jeho zákazníky. Reklamy zveřejněné na tržišti nejsou v žádném případě nabídkami provozovatele platformy. Provozovatel platformy není ani zprostředkovatelem či zástupcem partnerů,

ani kupujícím nebo prodávajícím zboží a služeb nabízených na tržišti. Za obsah reklam na tržišti,
plnění zákonem stanovených povinností označování, závazných zákonných informačních a potvrzovacích povinností při prodeji na dálku, informační povinnost o zákonném právu na odstoupení a za obsah svých obchodních podmínek i za veškeré další povinnosti v souvislosti s přípravou, prováděním a realizací smluv mezi zákazníky a partnerem odpovídají výhradně partneři.
1.4 Všeobecné obchodní podmínky nebo jiné odlišné podmínky partnera platí pouze v případě,
že je provozovatel platformy výslovně a písemně akceptoval. Platnost jednotlivých podmínek či
doložek partnera, které se odlišují od těchto VOP nebo je doplňují, je vyloučena, i když s nimi
provozovatel platformy nevyjádřil nesouhlas.
02. Registrace a uzavření smlouvy
2.1 Využívání tržiště vyžaduje registraci partnera včetně přijetí těchto VOP. Registrace se provádí výhradně online na webové stránce www.wee.com nebo v aplikaci pro mobilní telefony (dále
jen „aplikace“). Partner musí pečlivě a pravdivě vyplnit celý registrační formulář.
2.2 Registrace navíc předpokládá přijetí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Mangopay S.A., Lucembursko („společnost Mangopay“ www.mangopay.com), která je poskytovatelem
platebních služeb, a společnosti dedified Germany UG („společnost dedified“ www.dedified.com),
která je poskytovatelem technických služeb pro provozovatele platformy.
2.3 Registrace partnera je možná pouze pro podnikatele ve smyslu § 14 německého občanského
zákoníku.
2.4 Po odeslání svého přihlášení obdrží partneři na jimi uvedenou e-mailovou adresu e-mail,
který obsahuje odkaz pro potvrzení přihlášení. Teprve po potvrzení tohoto odkazu vzniká mezi
partnerem a provozovatelem platformy smlouva, pokud partner splňuje předpoklady pro používání. Přijetí žádosti o registraci může provozovatel platformy zamítnout bez uvedení důvodů.
03. Sekce partnera, nečinnost
3.1 Po dokončení registrace je na tržišti aktivována osobní sekce partnera pro uživatele („sekce
partnera“). Kromě toho získá partner po úspěšném založení platebního účtu u poskytovatele
platebních služeb prostřednictvím sekce partnera přístup ke svému platebnímu účtu („platební
účet“) pro realizaci platebního styku. Partneři mají přístup ke svému platebnímu účtu na základě svého uživatelského jména a hesla buď přes aplikaci nebo přes webovou stránku www.wee.
com. Uživatelské jméno a heslo si partner určí sám při registraci. Provozovatel platformy nemůže
údaje v sekci partnera měnit.
3.2 Provozovatel platformy zajistí dodržování povinností vyplývajících z obecného nařízení o
ochraně osobních údajů. Podrobnosti jsou upraveny v prohlášení o ochraně osobních údajů, které je třeba vzít v rámci registrace na vědomí.
3.3 Provozovatel platformy může sekci partnera v následujících případech bez předchozího
oznámení zcela nebo zčásti deaktivovat:
- Deaktivace je v předpokládaném zájmu partnera (např. při protiprávním využívání třetími
osobami).
- Jsou důvodné pochybnosti o dodržování smluvních povinností partnera.
- Existuje důvodné podezření, že partner při používání sekce partnera zneužívá nebo zne
užil právo, tzn. že ji používá nebo použil pro účely, které jsou v rozporu se zákonem nebo
dobrými mravy, nebo poškozuje provozovatele platformy, zákazníky nebo jiné třetí strany.
3.4 Partner je o deaktivaci neprodleně informován. Deaktivaci lze udržovat tak dlouho, dokud
nepřestane existovat důvod pro deaktivaci.

3.5 Pokud je důvod deaktivace způsobený partnerem, mohou mu být účtovány za deaktivaci a
aktivaci poplatky až ve výši 50 EUR i případné další náklady provozovatele platformy. Partner
má možnost prokázat vznik nepatrné nebo vůbec žádné škody, popř. výdaje. V tomto případě se
poplatek, resp. náhrada nákladů odpovídajícím způsobem sníží.
3.6 Pokud se po dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců nedají zjistit v sekci partnera žádné
aktivity partnera, je provozovatel platformy oprávněn vybírat poplatky v souladu s platnou tabulkou poplatků. Pokud nebude po dobu delší než 12 měsíců na platebních účtech k dispozici žádný
zůstatek, může být smlouva vypovězena.
04. Povinnosti partnera
4.1 Změny osobních a firemních údajů partnera musí být provedeny neprodleně prostřednictvím
sekce partnera.
4.2 Partner se musí řídit všemi bezpečnostními pokyny a ostatními povinnostmi náležité péče
doporučenými provozovatelem platformy, zejména chránit veškerá jím používaná zařízení před
neoprávněným přístupem třetích stran, pravidelně zabezpečovat údaje, aby nedošlo k jejich ztrátě, a pečlivě uchovávat přístupové údaje, hesla a PIN a nesdělovat je třetím stranám.
4.3 Partner je povinen při ztrátě přístupových údajů nebo hesel nebo při jiných známkách zneužití své sekce partnera neprodleně informovat provozovatele platformy. Může se také obrátit
přímo na společnost Mangopay.
05. Poplatky
Využívání tržiště a funkce weePay a systému weePayPLUS je zpoplatněno. Poplatky jsou splatné při platebních transakcích určených v přehledu poplatků, který je součástí těchto VOP.
B. weePay a weePayPLUS
06. Platební styk
6.1 Využívání tržiště předpokládá účast v systému platebního styku poskytovaném společností
Mangopay. Platební styk zajišťuje výhradně společnost Mangopay. K tomuto účelu je třeba založit si platební účet u společnosti Mangopay, přičemž partneři musí poskytnout součinnost. Podrobnosti jsou uvedeny ve smluvních podmínkách společnosti Mangopay, které je třeba akceptovat při registraci. Při založení platebního účtu poskytne partnerům podporu společnost dedified,
jejíž smluvní podmínky musí být rovněž akceptovány.
6.2 Využívání systému weePay vyžaduje samostatné prohlášení partnera. Využívání je zpoplatněno, poplatky jsou určeny v souladu s platným přehledem poplatků.
6.3 Na vyžádání se musí partneři u společnosti Mangopay pro účely boje proti praní špinavých
peněz identifikovat podle Všeobecných obchodních podmínek společnosti Mangopay. Potřebné
doklady budou nahrány přes aplikaci.
6.4 Platební účet je veden ve „WEE“, tzn. že na tržišti jsou jako WEE označována eura. Jeden
WEE je jedno euro, jedna setina WEE je jeden cent. Zůstatky na platebním účtu nejsou úročeny.
6.5 Pro každého partnera vede společnost Mangopay tři účty: provizní účet, předplacený účet a
zúčtovací účet. Na provizní účet jsou účtovány platby provizí na základě obratů tohoto partnera
na tržišti. Na předplacený účet jsou, jestliže se partner účastní systému weePayPLUS, připisovány vklady partnera na cashback a je z něho odepisován poskytnutý cashback. Na zúčtovací účet
jsou účtovány veškeré ostatní platební transakce partnerů.

07. weePayPLUS
7.1 Využívání systému cashbacku weePayPLUS je nepovinné a vyžaduje samostatné prohlášení
partnera. Využívání je zpoplatněno, poplatky jsou určeny v souladu s platným přehledem poplatků.
7.2 Používáním systému weePayPLUS se partner zavazuje k tomu, že bude za základní obchody stanovené partnerem poskytovat cashback. Cashback musí činit minimálně 1,0 % hrubého
obratu základního obchodu. Sazby cashbacku jsou zveřejňovány v aplikaci a na webové stránce
www.wee.com. Pokud vyjde částka cashbacku se čtyřmi nebo více desetinnými místy, zaokrouhlí
se na čtyři desetinná místa.
7.3 Cashback se vyplácí u základních obchodů v kamenných prodejnách ihned. U základních obchodů v e-shopech po uplynutí případných zákonem stanovených lhůt pro odstoupení. Vyplácené částky musí činit alespoň 1/100 WEE. Částky, které jsou menší než 1/100 WEE, jsou evidovány provozovatelem platformy, zobrazovány zákazníkovi a jsou vypláceny, jakmile celková částka
cashbacku přesáhne 1/100 Wee. Po připsání na platební účet partnera nelze cashback ani při
stornu základního obchodu požadovat zpět.
08. Zákaznické karty
8.1 Partneři mohou odebírat od provozovatele platformy zákaznické karty („karty weeCard“) a
rozdávat je potenciálním zákazníkům. Karty weeCard mohou být vydávány ve formě fyzických
zákaznických karet nebo prostřednictvím odkazu s pozvánkou.
8.2 Při pořízení karet weeCard mohou partnerovi vzniknout náklady. Karty weeCard nejsou platební karty.
09. Vyúčtování
9.1 Provozovatel platformy poskytuje partnerovi každý měsíc v sekci partnera přehled s ním realizovaných transakcí a vzniklých poplatků.
9.2 Partner sám odpovídá za to, aby si vyúčtování načetl a vzal na vědomí.
9.3 Partner výslovně akceptuje vyúčtování jako závazné, pokud do čtyř týdnů od jeho poskytnutí
v sekci partnera nepodá u provozovatele platformy námitku.
9.4 Jestliže má partner sídlo mimo Německo, provádí provozovatel platformy vyúčtování bez
daně z přidané hodnoty. V tomto případě použije partner mechanismus přenesení daňové povinnosti, příslušné plnění uvede ve svém přiznání k dani z přidané hodnoty a sám odvede případně
vzniklou daň z přidané hodnoty.
C. Ostatní ustanovení
10. Nehmotný majetek, reklamní prostředky a jiná podpora
10.1 Veškerá práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, patentů, ochranných známek,
názvů domén apod., ať již jsou registrované či ne) jsou vlastnictvím provozovatele platformy
nebo jeho poskytovatele licence.
10.2 Loga, ochranné známky, texty a další obsahy na webové stránce www.wee.com nebo v
aplikaci jsou chráněna známkovým právem nebo autorskými právy. Partneři nesmí používat –
zcela ani zčásti – materiály, obsahy nebo značky provozovatele platformy, a to v žádné formě a
žádným způsobem pro vlastní účely, zejména je nesmí reprodukovat, šířit, prodávat, licencovat,
distribuovat, kopírovat, zveřejňovat, streamovat, veřejně uvádět nebo zobrazovat, přenášet, ob-

novovat, měnit, upravovat, překládat, přizpůsobovat nebo jinak neoprávněně používat.
10.3 Veškeré prezentační, reklamní, vzdělávací a filmové materiály atd. (včetně fotografií) provozovatele platformy nebo jiného podniku náležejícího do koncernu jsou chráněny autorskými
právy. Partner je nesmí celé ani jejich výňatky bez výslovného písemného souhlasu provozovatele platformy jakoukoli formou využívat, zejména je nesmí reprodukovat, šířit, veřejně zpřístupňovat ani upravovat, pokud to není podle těchto VOP výslovně povoleno nebo pokud je partnerovi
výslovně k reklamním účelům neposkytl provozovatel platformy.
10.4 Nehmotný majetek spojený s platformou, popř. jejími službami, zejména software, zůstává
u provozovatele platformy, popř. příslušného majitele práv. Partner získává nepřevoditelné a nevýlučné právo, časově omezené na dobu své registrace, využívat tato práva v souladu se smlouvou. Další práva partnerovi nenáleží.
10.5 Veškeré bezplatné reklamní prostředky a jinou podporu provozovatele platformy lze s účinností do budoucna kdykoli zrušit.
10.6 Partner nesmí v obchodním styku vyvolávat dojem, že jedná jménem provozovatele platformy. Není mu dovoleno z pověření provozovatele platformy nebo jeho jménem provádět úkony a/
nebo přijímat závazky. Zejména není partnerovi bez předchozího písemného souhlasu provozovatele platformy povoleno odpovídat na dotazy tisku týkající se provozovatele platformy, podniků náležejících do koncernu, smluvních produktů, systému prodeje nebo jiných služeb poskytovaných v souvislosti s touto smlouvou. Partner je povinen veškeré dotazy tisku v této souvislosti
neprodleně postoupit provozovateli platformy.
10.7 Partner souhlasí s tím, aby provozovatel platformy začlenil na svou webovou stránku a do
aplikace chráněná označení, zejména loga firmy nebo produktů a služeb partnera. Jejich začlenění slouží k upozornění na partnera a uspořádání tržiště. Partner souhlasí rovněž s tím, aby provozovatel platformy pořizoval a zveřejňoval fotografie obchodních prostor partnerů nebo reklamní
filmy.
11. Porušení smlouvy, odpovědnost, zproštění odpovědnosti
11.1 Partner musí napravit porušení smluvních ustanovení nebo právních předpisů neprodleně
poté, co se o něm dozví, nejpozději však do 14 dnů od výzvy provozovatele platformy.
11.2 Partner odpovídá za škody, které vzniknou provozovateli platformy zaviněným porušením
smluvních ustanovení nebo právních předpisů partnerem.
11.3 Partner se zavazuje, že v případě uplatnění nároku vůči provozovateli platformy třetími
stranami z důvodu zaviněného porušení smluvních ustanovení nebo právních předpisů partnerem zprostí provozovatele platformy odpovědnosti. Partner se zejména zavazuje převzít přiměřené a obvyklé náklady, zejména výdaje na právní zastoupení, soudní výlohy a ostatní náklady
spojené s podáním žaloby, které provozovateli platformy v této souvislosti právem vzniknou.
12. Ručení
12.1 Provozovatel platformy se vůči partnerovi zavazuje, že bude tržiště provozovat v souladu
s ustanoveními této smlouvy a s náležitou péčí a bude se neustále snažit o trvalou a bezvadnou
dostupnost svých služeb.
12.2 Provozovatel platformy neručí za průběžné fungování služeb bez přerušení a bez poruch,
například za určité doby a rychlosti přenosu, neustálou dostupnost webové stránky www.wee.
com, obsahů a služeb, které vytvořili třetí strany nebo jiní partneři, respektive které je možné si u
nich vyžádat, za absolutní ochranu tržiště před nedovoleným přístupem, ochranu před škodlivým

softwarem, viry, šířením spamů, trojskými koňmi, phishingovými útoky a dalšími trestnými činy
spáchanými třetími stranami ani za ztráty dat v důsledku poruch.
12.3 Pro účely případného provedení technických opatření (server, omezení kapacit, údržba, zabezpečení, aktualizace aplikací apod.) si provozovatel platformy vyhrazuje právo dočasně omezit
své služby.
12.4 Provozovatel platformy nepřebírá záruku za bonitu zákazníků, za poskytování jejich služeb
ani za plnění povinností ze základního obchodu mezi zákazníkem a partnerem. Provozovatel
platformy také nezaručuje, že bude na tržišti připojen určitý počet zákazníků.
13. Odpovědnost provozovatele platformy
13.1 Za škody, které partnerovi způsobí provozovatel platformy, odpovědný zástupce nebo pověřenec, odpovídá provozovatel platformy jen v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Výjimkou z tohoto omezení odpovědnosti jsou škody vyplývající z usmrcení, úrazu a ublížení na zdraví a rovněž porušení základních povinností. K základním povinnostem patří takové
povinnosti, jejichž porušení by ohrozilo příslušný účel smlouvy a na jejichž plnění se tedy partner
může oprávněně spoléhat.
13.2 Provozovatel platformy nepřebírá odpovědnost a neručí za obsah, správnost, úplnost či
aktuálnost (včetně dostupnosti produktů a služeb) reklam vytvořených partnery, ani za vznik,
plnění nebo proveditelnost smlouvy uzavřené mezi partnerem a zákazníkem prostřednictvím
tržiště. Provozovatel platformy také neodpovídá za produkty a služby nabízené na tržišti (ani na
základě odpovědnosti za vady, záruky, ani na základě náhrady škody, odpovědnosti za škodu
způsobenou vadou výrobku či jiných zákonných ustanovení).
14. Mlčenlivost
Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a tajemství týkajících
se produktů a projektů, o nichž se dozví na základě projednávaní smlouvy a realizace smlouvy.
Důvěrné informace a tajemství týkající se produktů a projektů jsou takové, které provozovatel
platformy jako důvěrné označí, nebyly ještě zveřejněny nebo o nichž se partner dozví od třetích
osob na základě porušení smluvních nebo zákonných ustanovení.
15. Vyřizování stížností, mediace
15.1 Partneři se mohou následujícími způsoby telefonicky, písemně nebo v textové podobě obracet na oddělení vyřizování stížností provozovatele platformy:
Poštou: W4F GmbH,
Beschwerdemanagement (odd. vyřizování stížností),
Leopoldstraße 244, 80807 München
E-mailem: service.de@wee.com
15.2 K vyřizování stížností dochází zdarma. Partner dostane e-mailem písemnou informaci o
tom, zda lze stížnost vyřešit. Jestliže nelze stížnost vyřešit, je k informaci připojeno odůvodnění.
15.3 Pokud nelze stížnosti partnerů vyřešit způsobem uvedeným v odst. 1, může kterákoli ze
stran požádat o mediační řízení pro mimosoudní urovnání sporu. Provozovatel platformy je připraven spolupracovat s níže uvedenými mediátory, aby bylo s partnery dosaženo mimosoudního
urovnání sporu:
IHK MediationsZentrum
80323 München
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0

15.4 Provozovatel platformy ponese přiměřený díl nákladů mediačního řízení. Výše přiměřeného dílu se určí na základě návrhu mediátora po zohlednění všech případných prvků příslušného
případu, zejména odůvodněnosti příslušných pohledávek stran sporu, situace stran a rovněž
velikosti a vzájemné finanční síly stran.
15.5 Mediační řízení je dobrovolné. Zahájení soudního řízení před mediačním řízením, během
něho či po něm není dotčeno. Provozovatel platformy se bude v dobré víře účastnit všech mediačních řízení, které partneři zahájí.
15.6 Na žádost partnera sestaví provozovatel platformy před mediací nebo během ní informace
o fungování a účinnosti mediace v souvislosti se svými činnostmi.
16. Doba trvání a ukončení smlouvy, důsledky ukončení
16.1 S výhradou případných změn platí tyto VOP po dobu neurčitou.
16.2 Smlouva končí automaticky úmrtím partnera, pokud je podnikatelem-fyzickou osobou,
nebo – u právnické osoby – jejím výmazem v obchodním rejstříku.
16.3 Partner může tuto smlouvu kdykoli ukončit řádnou vypovědí s výpovědní lhůtou v délce 30
dnů. Dostačující je textová podoba.
16.4 Právo obou stran vypovědět smlouvu v případě závažného důvodu bez dodržení výpovědní
lhůty není dotčeno. Závažný důvod nastává
16.4.1 pro provozovatele platformy zejména v případě, že
(i) existují známky toho, že partner využívá služby provozovatele platformy pro účely, které jsou
v rozporu se smlouvou či zákonem;
(ii) příslušný soud nebo příslušný orgán provozovateli platformy pravomocně nařídí, aby již partnerovi služby neposkytoval;
(iii) existuje důvod k domněnce, že partner při uzavření smlouvy uvedl nesprávné nebo neúplné
údaje;
(iv) partner je po opakované upomínce v prodlení s platbou nebo plněním;
(v) to vyžadují převažující veřejné zájmy;
(vi) písemnosti a zásilky adresované partnerovi se vrací s poznámkou „odstěhoval se“, „zemřel“,
„nepřevzato“, „neznámý“ apod. a partner chybné údaje po výzvě do 30 dnů neopraví;
(vii) partner neplní své závazky podle bodu 4 ve stanovené lhůtě, po porušení povinnosti dojde
později znovu ke stejnému nebo srovnatelnému porušení na základě zavinění;
(viii) sekce partnera je deaktivována z důvodů, které způsobil partner, a důvod není odstraněn do
14 dnů od doručení příslušné výzvy;
(ix) proti partnerovi je zahájeno insolvenční řízení, zahájení je zamítnuto pro nedostatek majetkové podstaty, partner se dostane do platební neschopnosti nebo je v rámci exekuce vyhlášena
platební neschopnost.
16.4.2 Závažný důvod pro partnera nastává zejména v případě, že:
(i) provozovatel platformy trvale podstatným způsobem svým zaviněním porušuje smlouvu a
tohoto porušování i přes písemnou výzvu se stanovením přiměřené lhůty partnerem nezanechá;
(ii) proti provozovateli platformy je zahájeno insolvenční řízení, zahájení je zamítnuto pro nedostatek majetkové podstaty, provozovatel platformy se dostane do platební neschopnosti nebo je
v rámci exekuce vyhlášena platební neschopnost.
16.5 V případě ukončení smlouvy si strany vzájemně započtou své pohledávky a závazky. Všechny závazky jedné ze stran, které jsou k okamžiku ukončení smlouvy nevyřešené, musí být nepro-

dleně vyrovnány.
17. Změna VOP
17.1 Provozovatel platformy si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit, pokud to odůvodňují
oprávněné zájmy provozovatele platformy. Změny jsou partnerovi sdělovány vhodnou formou
a považují se za schválené, pokud nedojde podání námitky, 30 dnů po zaslání. Jestliže partner
podá proti změně námitku, má provozovatel platformy právo smluvní vztah řádně vypovědět s
výpovědní lhůtou 10 pracovních dnů. Dostačující je textová podoba.
17.2 Partner musí změny smluvních podmínek z technických a provozních důvodů akceptovat,
pokud jsou pro partnera výhodné nebo pokud způsobí jen zanedbatelné omezení služby, aniž by
byl dotčen podstatný obsah smluvního vztahu. Dále jsou přípustné změny, které jsou nezbytné
v důsledku zákonných podmínek (např. zákona proti praní špinavých peněz, právních předpisů
upravujících dohled, daňového práva apod.) nebo soudních nařízení.
18. Rozhodné právo a soudní příslušnost
18.1 Tyto VOP se řídí výhradně německým právem s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
18.2 Nevýhradním příslušným soudem pro spory v souvislosti s těmito VOP je Mnichov.
19. Ostatní ujednání
19.1 Partner souhlasí s tím, aby provozovatel platformy s partnerem komunikoval e-mailem
nebo prostřednictvím zveřejňování upozornění na aktuální webové stránce nebo přes sekci partnera. Partner se zavazuje založit si e-mailový účet a starat se o něj způsobem, který zajistí vzetí
případné komunikace na vědomí.
19.2 Vedlejší ujednání, změny nebo doplnění těchto VOP, zvláštní ustanovení nebo jiné smluvní
dokumenty musí být s výhradou přísnějších zákonných ustanovení provedeny v textové podobě,
aby byly právně účinné. To platí i pro vzdání se požadavku na textovou podobu.
19.3 Provozovatel platformy si výslovně vyhrazuje právo přizvat k plnění svých povinností z této
smlouvy třetí strany nebo obchodní činnost na třetí strany zcela nebo zčásti převést. Provozovatel platformy může kromě toho smlouvu bez souhlasu partnera převést na třetí strany.
19.4 Partner může jednotlivá práva a povinnosti nebo všechna práva a povinnosti z této smlouvy
převést na třetí strany jen s písemným souhlasem provozovatele platformy.
19.5 Tyto VOP byly vyhotoveny v německém jazyce. Pro případ nezbytných výkladů je rozhodující německý jazyk. Tento překlad slouží pouze pro objasnění a není právně závazný.
19.6 Jestliže pozbyde některé ustanovení či pozbydou některá ustanovení těchto VOP účinnosti, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení ani žádné smlouvy uzavřené podle těchto
VOP. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným, jehož účel bude odpovídat původnímu
ustanovení. To platí odpovídajícím způsobem také pro mezery v úpravě.
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wee.com

weePay pro partnery
Přehled poplatků – transparentní a férový
Kolik mě weePay stojí?
Služby weePay

Poplatky1

Aktivace weePay

jednorázový aktivační poplatek ve výši 99 €2

Roční opakující se poplatky

žádné

Měsíční základní poplatek

žádné

Transakce s weePay

zdarma (i pro zákazníka)

Vyplácení na účet IBAN

0,5 % z vyplacené částky

Proces KYC / UBO

zdarma

Kolik mě weePayPLUS stojí?
Služby weePayPLUS

1

Poplatky1

Aktivace weePayPLUS

ednorázový aktivační poplatek ve výši 179 €2

Roční opakující se poplatky

žádné

Měsíční základní poplatek

žádné

Transakce s weePayPLUS

servisní poplatek ve výši 30 % z
poskytnutého cashbacku až do
maximální výše 3 % z nákupního košíku

Vyplácení na účet IBAN

zdarma

Proces KYC / UBO

zdarma

Listopad 2021 – Platí stále poplatky z aktuálních informací o poplatcích.

2

Popř. s připočtením DPH v zákonem stanovené výši

Poplatek, pokud není účet aktivně používán:
Po více než 12 měsících, kdy není účet aktivně používán = 5 € měsíčně (do vyčerpání dostupného kreditu).
Vydělávejte s weePay:
Podíl ve výši 10 % z uhrazeného servisního poplatku ze všech nákupů zákazníků získaných partnerem.

