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Preambuła
W4F GmbH, spółka grupy Fintech Payment Solutions, prowadzi platformę elektroniczną („Portal
Handlowy”), z której mogą korzystać sprzedawcy internetowi, stacjonarni sprzedawcy detaliczni
oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje („Partnerzy”) w celu dystrybucji towarów i usług na rzecz
klientów („Klienci”). Poniższe Ogólne Warunki Handlowe („OWH”) regulują korzystanie z Portalu Handlowego przez Partnerów.
A. Postanowienia ogólne
01. Kontrahenci i zakres obowiązywania
1.1 Kontrahentem Partnera jest W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Monachium („Operator
Platformy”).
1.2 OWH obowiązują dla wszystkich Partnerów, którzy zarejestrują się po wyżej wymienionej
dacie publikacji online lub dla istniejących wcześniej Partnerów, którzy wyrazili zgodę na ich
obowiązywanie.
1.3 Umowy o zakup towarów i usług za pośrednictwem Portalu Handlowego zawierane są
wyłącznie bezpośrednio pomiędzy Partnerem a jego Klientami. Ogłoszenia opublikowane

w Portalu Handlowym w żadnym wypadku nie stanowią ofert Operatora Platformy. Operator Platformy nie jest ani pośrednikiem, ani przedstawicielem Partnerów, ani kupującym lub
sprzedającym oferowane w Portalu Handlowym towary i usługi. Za treść ogłoszeń w Portalu
Handlowym, spełnienie ustawowych obowiązków w zakresie oznakowania, obowiązkowych ustawowych obowiązków informowania i potwierdzania w sprzedaży na odległość, obowiązku informowania w zakresie ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz treści warunków handlowych, jak również wszystkich innych obowiązków związanych z zawieraniem, wykonaniem i
realizacją umów pomiędzy Klientami a Partnerami są odpowiedzialni wyłącznie Partnerzy.
1.4 Ogólne Warunki Handlowe lub inne odrębne warunki Partnera obowiązują tylko wtedy, gdy
Operator Platformy wyraźnie zaakceptował je na piśmie. Ważność poszczególnych warunków
lub klauzul Partnera, które odbiegają od niniejszych OWH lub je uzupełniają, jest wykluczona,
nawet jeśli Operator Platformy nie sprzeciwił się im.
02. Rejestracja i zawarcie umowy
2.1 Korzystanie z Portalu Handlowego wymaga rejestracji Partnera wraz z zaakceptowaniem
niniejszych OWH. Rejestracja odbywa się wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej www.wee.com lub w aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacja”). Partner musi wypełnić
formularz rejestracyjny w sposób kompletny, staranny i zgodny z prawdą.
2.2 Rejestracja zakłada również akceptację Ogólnych Warunków Handlowych Mangopay S.A.
Luksemburg („Mangopay”, www.mangopay.com) jako dostawcy usług płatniczych i dedified
Germany UG („dedified”, www.dedified.com) jako dostawcy usług technicznych Operatora Platformy.
2.3 Rejestracja jako Partner jest możliwa tylko dla przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB (niemiecki kodeks cywilnego).
2.4 Po przesłaniu swojej rejestracji Partnerzy otrzymują na podany przez siebie adres e-mail
wiadomość zawierającą link do potwierdzenia rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu tego linku
dochodzi do zawarcia umowy między Partnerem a Operatorem Platformy, jeśli Partner spełnia
warunki korzystania. Operator Platformy może odmówić przyjęcia wniosku o rejestrację bez
podania przyczyn.
03. Obszar Partnera, brak aktywności
3.1 Po zakończeniu rejestracji w Portalu Handlowym aktywowany zostaje osobisty obszar
użytkownika dla Partnera („Obszar Partnera”). Ponadto, po pomyślnym założeniu rachunku
płatniczego u dostawcy usług płatniczych, Partner poprzez Obszar Partnera otrzymuje dostęp
do swojego rachunku płatniczego („Rachunek Płatniczy”) w celu realizacji transakcji płatniczych.
Partnerzy mogą uzyskać dostęp do swojego Rachunku Płatniczego za pomocą nazwy
użytkownika i hasła za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej www.wee.com. Nazwa
użytkownika i hasło są ustalane przez Partnera podczas procesu rejestracji. Operator Platformy
nie może zmieniać danych w Obszarze Partnera.
3.2 Operator Platformy będzie dbał o przestrzeganie obowiązków wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. Szczegóły reguluje oświadczenie o ochronie danych, które
należy uwzględnić w ramach rejestracji.
3.3 Operator Platformy może dezaktywować Obszar Partnera w całości lub w części bez
wcześniejszego powiadomienia w następujących przypadkach:
- dezaktywacja leży w domniemanym interesie Partnera (np. w przypadku niezgodnego z
prawem korzystania przez osoby trzecie),
- istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie do wypełniania zobowiązań umownych 		

Partnera,
- istnieje uzasadnione podejrzenie, że Partner korzysta lub korzystał z Obszaru Klienta z
naruszeniem prawa, tj. w celach niezgodnych z prawem lub nieetycznych, lub że szkodzi
Operatorowi Platformy, Klientowi lub innym osobom trzecim.
3.4 Partner zostaje niezwłocznie poinformowany o dezaktywacji. Dezaktywacja może zostać
utrzymana do czasu ustania jej przyczyny.
3.5 Jeśli za przyczynę dezaktywacji odpowiedzialny jest Partner, może on zostać obciążony
opłatami za dezaktywację i aktywację w wysokości do 50 EUR, jak również wszelkimi innymi
kosztami poniesionymi przez Operatora Platformy. Partner ma możliwość udowodnienia, że
powstała mniejsza szkoda lub że nie powstała żadna szkoda ani koszt. W tym przypadku opłata
lub zwrot kosztów zostają odpowiednio zmniejszone.
3.6 Jeżeli przez okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy nie można stwierdzić żadnej aktywności
Partnera w Obszarze Partnera, Operator Platformy jest uprawniony do naliczania opłat zgodnie
z obowiązującą tabelą opłat. W przypadku braku środków na Rachunkach Płatniczych przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy umowa może ulec rozwiązaniu.
04. Obowiązki Partnera
4.1 Zmiany danych osobowych lub firmowych Partnera muszą być dokonywane niezwłocznie za
pośrednictwem Obszaru Partnera.
4.2 Partner jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i innych
obowiązków ostrożności zalecanych przez Operatora Platformy, w szczególności do ochrony
wszystkich używanych przez niego urządzeń przed bezprawnym dostępem osób trzecich, do
regularnego tworzenia kopii zapasowych danych w celu ochrony przed utratą danych oraz do
starannego przechowywania danych dostępowych, haseł i kodów PIN i nieprzekazywania ich
osobom trzecim.
4.3 Partner jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora Platformy w przypadku utraty danych dostępowych lub haseł lub innych oznak nadużycia jego Obszaru Partnera.
Alternatywnie może on skontaktować się bezpośrednio z firmą Mangopay.
05. Opłaty
Korzystanie z Portalu Handlowego oraz systemów weePay i weePayPLUS jest odpłatne. Opłaty
są należne za transakcje płatnicze określone w zestawieniu opłat, które jest częścią niniejszych
OWH.
B. weePay i weePayPLUS
06.Transakcje płatnicze
6.1 Korzystanie z Portalu Handlowego zakłada uczestnictwo w systemie transakcji płatniczych
udostępnianym przez Mangopay. Transakcje płatnicze przeprowadzane są wyłącznie przez
Mangopay. Wymaga to otwarcia rachunku płatniczego w Mangopay, który musi zostać dokonane we współpracy z Partnerami. Szczegóły są zawarte w warunkach umowy Mangopay, które
muszą zostać zaakceptowane podczas rejestracji. Przy otwieraniu Rachunku Płatniczego Partnerzy są wspomagani przez dostawcę usług technicznych dedified, którego warunki umowy
również należy zaakceptować.
6.2 Korzystanie z systemu weePay wymaga osobnego oświadczenia Partnera. Korzystanie jest
odpłatne, a wysokość opłat jest ustalana zgodnie z obowiązującym zestawieniem opłat.
6.3 Na żądanie Partnerzy są zobowiązani do zweryfikowania swojej tożsamości w Mangopay

dla celów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi Mangopay. Wymagane dokumenty są przesyłane za pośrednictwem Aplikacji.
6.4 Rachunek Płatniczy jest prowadzony w „WEE”, tzn. w Portalu Handlowym waluta euro jest
określana jako WEE. Jeden WEE to jedno euro, jedna setna WEE to jeden eurocent. Środki na
Rachunku Płatniczym nie podlegają oprocentowaniu.
6.5 Mangopay dla każdego Partnera prowadzi trzy rachunki: rachunek prowizyjny, rachunek
PrePaid i rachunek rozliczeniowy. Na rachunku prowizyjnym księgowane są płatności prowizyjne od sprzedaży dokonanej przez tego Partnera w Portalu Handlowym. Na rachunku PrePaid
– jeśli Partner uczestniczy w weePayPLUS – księgowane są wpłaty Partnera na poczet cashbacku i jest on obciążany przyznanym cashbackiem. Na rachunku rozliczeniowym księgowane są
wszystkie pozostałe transakcje płatnicze Partnerów.
07. weePayPLUS
7.1 Korzystanie z systemu cashbacku weePayPLUS jest opcjonalne i wymaga osobnego
oświadczenia Partnera. Korzystanie jest odpłatne, a wysokość opłat jest ustalana zgodnie z
obowiązującym zestawieniem opłat.
7.2 Korzystając z weePayPLUS, Partner zobowiązuje się do przyznawania cashbacków Klientom
za transakcje podstawowe, które muszą zostać przez niego określone. Cashback musi wynosić
co najmniej 1,0% obrotu brutto z transakcji podstawowej. Stawki cashbacku są publikowane w
Aplikacji i na stronie internetowej www.wee.com. Jeżeli kwota cashbacku ma cztery lub więcej
miejsc po przecinku, zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.
7.3 Cashback w przypadku stacjonarnych transakcji podstawowych musi być wypłacany natychmiast. W przypadku transakcji podstawowych online jest on wypłacany po upływie ustawowych terminów odwołania. Wypłaty muszą wynosić co najmniej 1/100 WEE. Kwoty mniejsze
niż 1/100 WEE są rejestrowane przez Operatora Platformy, wyświetlane Klientowi i wypłacane
w momencie, gdy łączna kwota cashbacku przekroczy 1/100 Wee. Po zaksięgowaniu na Rachunku Płatniczym Partnera nie ma możliwości żądania zwrotu cashbacku nawet w przypadku
zwrotu transakcji podstawowej.
08. Karty klienta
8.1 Partnerzy mogą otrzymywać od Operatora Platformy karty klienta („weeCards”) i rozdawać
je potencjalnym Klientom. weeCards mogą być wydawane w formie fizycznych kart klienta lub
poprzez link z zaproszeniem.
8.2 W przypadku zakupu weeCards Partner może ponieść koszty. weeCards nie są kartami
płatniczymi.
09. Rozliczenie
9.1 Operator Platformy co miesiąc udostępnia Partnerowi w Obszarze Partnera zestawienie
transakcji przeprowadzonych z nim poprzez Obszar Partnera, a także poniesionych opłat.
9.2 Partner jest odpowiedzialny za pobranie i przyjęcie do wiadomości rozliczenia.
9.3 Partner wyraźnie akceptuje rozliczenie jako wiążące, jeśli nie zgłosi sprzeciwu u Operatora
Platformy w ciągu czterech tygodni od udostępnienia rozliczenia w Obszarze Partnera.
9.4 Jeśli Partner ma siedzibę poza granicami Niemiec, Operator Platformy sporządza rozliczenie bez podatku VAT. W takim przypadku Partner zastosuje procedurę odwrotnego obciążenia,
poda odpowiednią usługę w swojej deklaracji VAT i samodzielnie odprowadzi ewentualnie

należny podatek VAT.
C. Pozostałe postanowienia
10. Dobra niematerialne, materiały reklamowe i inne świadczenia
10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe,
nazwy domen, itp., zarejestrowane lub nie) są własnością Operatora Platformy lub jego licencjodawcy.
10.2 Loga, znaki towarowe, teksty i inne treści na stronie internetowej www.wee.com lub
w Aplikacji są chronione znakami towarowymi i prawami autorskimi. Partnerzy nie mogą
wykorzystywać materiałów, treści lub znaków towarowych Operatora Platformy – w całości lub
w części – w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do własnych celów, w szczególności
nie mogą ich powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, licencjonować, dystrybuować, kopiować,
publikować, przesyłać strumieniowo, publicznie prezentować lub wyświetlać, przekazywać,
odnawiać, zmieniać, edytować, tłumaczyć, adaptować lub w inny sposób bez upoważnienia
wykorzystywać.
10.3 Wszystkie materiały prezentacyjne, reklamowe, szkoleniowe, filmowe itp. (w tym zdjęcia)
Operatora Platformy lub spółki należącej do grupy są chronione prawem autorskim. Nie mogą
one być wykorzystywane przez Partnera bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora Platformy,
w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie mogą być powielane, rozpowszechniane, udostępniane publicznie lub edytowane, chyba że jest to wyraźnie dozwolone
na mocy niniejszych OWH lub materiały te zostały udostępnione Partnerowi przez Operatora
Platformy specjalnie w celach reklamowych.
10.4 Dobra niematerialne związane z platformą lub jej usługami, w szczególności oprogramowanie, pozostają własnością Operatora Platformy lub odpowiedniego posiadacza praw. Partner
otrzymuje niezbywalne, ograniczone do czasu trwania jego rejestracji i niewyłączne prawo do
korzystania z tych praw zgodnie z umową. Partnerowi nie przysługują żadne dalsze prawa.
10.5 Wszystkie bezpłatne materiały reklamowe i inne świadczenia ze strony Operatora Platformy mogą zostać w każdej chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość.
10.6 Partner w obrocie handlowym nie może sprawiać wrażenia, że działa w imieniu Operatora Platformy. Nie jest on uprawniony do podejmowania działań i/lub zaciągania zobowiązań w
imieniu lub na rzecz Operatora Platformy. W szczególności Partnerowi bez uprzedniej pisemnej
zgody Operatora Platformy nie wolno odpowiadać na zapytania prasowe dotyczące Operatora
Platformy lub spółek powiązanych, produktów objętych umową, systemu dystrybucji lub innych
usług związanych z niniejszą umową. Partner jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Operatorowi Platformy wszelkich zapytań prasowych w tym kontekście.
10.7 Partner wyraża zgodę na zintegrowanie przez Operatora Platformy na swojej stronie internetowej i w Aplikacji chronionych znaków towarowych, takich jak w szczególności logo firmy,
produktów lub usług Partnera. Ich zintegrowanie służy jako odniesienie do Partnera i organizacji
Portalu Handlowego. Partner wyraża również zgodę na tworzenie i publikowanie przez Operatora Platformy zdjęć lokalu(-lów) handlowego(-wych) Partnera lub filmów reklamowych.
11. Naruszenie umowy, odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności
11.1 Partner jest zobowiązany do usunięcia naruszeń postanowień umowy lub przepisów ustawowych niezwłocznie po dowiedzeniu się o nich, najpóźniej jednak w ciągu 14 dni od wezwania
go do tego przez Operatora Platformy.
11.2 Partner odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez Operatora Platformy w wyniku

zawinionego naruszenia przez Partnera postanowień umowy lub przepisów ustawowych.
11.3 Partner zobowiązuje się zwolnić Operatora Platformy z odpowiedzialności w przypadku wystąpienia wobec Operatora Platformy z roszczeniami przez osoby trzecie z powodu
zawinionego naruszenia przez Partnera postanowień umowy lub przepisów ustawowych.
W szczególności Partner zobowiązuje się do pokrycia uzasadnionych i typowych kosztów,
w szczególności kosztów adwokackich, kosztów sądowych i innych kosztów związanych z
postępowaniem sądowym, które Operator Platformy w sposób uzasadniony poniesie w tym
kontekście.
12. Gwarancja
12.1 Operator Platformy zobowiązuje się wobec Partnera do prowadzenia Portalu Handlowego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i z należytą starannością oraz dołoży wszelkich
starań, aby zawsze zapewnić niezawodną dostępność swoich usług.
12.2 Operator Platformy nie udziela żadnej gwarancji na nieprzerwane i niezakłócone funkcjonowanie usług, na przykład na określone czasy i prędkości transmisji, stałą dostępność strony internetowej www.wee.com, stworzone przez strony trzecie lub klientów lub dostępne u
nich treści i usługi, całkowitą ochronę Portalu Handlowego przed nieuprawnionym dostępem,
ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, wirusami, spamem, trojanami, atakami phishingowymi i innymi niezgodnymi z prawem działaniami osób trzecich, jak również utratę danych z
powodu awarii.
12.3 Na potrzeby ewentualnego wdrożenia środków technicznych (serwer, ograniczenia
przepustowości, konserwacja, bezpieczeństwo, aktualizacje aplikacji itp.) Operator Platformy
zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia swoich usług.
12.4 Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za wypłacalność Klientów, świadczenie przez nich usług ani za wypełnienie zobowiązań wynikających z transakcji
podstawowej pomiędzy Klientami a Partnerem. Operator Platformy nie gwarantuje również, że
określona liczba Klientów zostanie podłączona do Portalu Handlowego.
13. Odpowiedzialność Operatora Platformy
13.1 W przypadku szkód wyrządzonych Partnerowi przez Operatora Platformy, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, Operator Platformy ponosi odpowiedzialność tylko w
przypadku działania umyślnego i rażącego zaniedbania. Z tego ograniczenia odpowiedzialności
wyłączone są szkody wynikające z naruszenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, a także z naruszenia obowiązków kardynalnych. Do obowiązków kardynalnych należą takie
obowiązki, których naruszenie zagroziłoby realizacji odpowiedniego celu umowy i na których
wypełnieniu Partner może w związku z tym w uzasadniony sposób polegać.
13.2 Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawidłowość, kompletność
lub aktualność (w tym dostępność produktów i usług) ogłoszeń stworzonych przez Partnerów, ani też za zawarcie, realizację lub wykonalność zawartej za pośrednictwem Portalu
Handlowego umowy pomiędzy Partnerem a Klientem. Operator Platformy nie ponosi również
odpowiedzialności za oferowane w Portalu Handlowym produkty i usługi (z tytułu rękojmi i
gwarancji, ani też w związku z odszkodowaniem, odpowiedzialnością za produkt lub innymi
przepisami prawa).
14. Poufność
Partner zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, tajemnic produktów
i projektów, o których dowiedział się w trakcie negocjowania umowy i jej realizacji. Informacje
poufne, tajemnice produktów i projektów to informacje, które zostały oznaczone jako takie przez

Operatora Platformy, nie są jeszcze publicznie znane lub o których Partner dowiedział się od
osób trzecich z naruszeniem przepisów umownych lub ustawowych.
15. Dział rozpatrywania skarg, mediacja
15.1 Partnerzy mogą skontaktować się z działem rozpatrywania skarg Operatora Platformy
telefonicznie, pisemnie lub w formie tekstowej następującymi kanałami:
Drogą pocztową: W4F GmbH,
Beschwerdemanagement,
Leopoldstraße 244, 80807 München
Drogą elektroniczną: service.de@wee.com
15.2 Rozpatrywanie skarg odbywa się nieodpłatnie. Partner drogą e-mailową otrzymuje
pisemną informację o tym, czy skarga może zostać rozpatrzona pozytywnie. Jeżeli skarga nie
może zostać rozpatrzona pozytywnie, do informacji dołącza się uzasadnienie.
15.3 Jeżeli skargi Partnerów nie mogą być rozpatrzone pozytywnie kanałami określonymi w ust.
1, każda ze stron może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Operator Platformy w celu pozasądowego
rozwiązywania sporów z Partnerami jest gotowy do współpracy z następującymi mediatorami:
IHK MediationsZentrum
80323 München
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0
15.4 Operator Platformy pokryje odpowiednią część kosztów postępowania mediacyjnego.
Wysokość odpowiedniej części ustala się na podstawie propozycji mediatora z uwzględnieniem
wszystkich istotnych elementów danej sprawy, w szczególności zasadności odpowiednich
roszczeń stron sporu, zachowania stron oraz wielkości i zdolności finansowej stron w stosunku
do siebie.
15.5 Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Nie ma to wpływu na wszczęcie postępowania
sądowego przed, w trakcie lub po postępowaniu mediacyjnym. Operator Platformy będzie w
dobrej wierze uczestniczył we wszelkich postępowaniach mediacyjnych wszczętych przez Partnerów.
15.6 Na wniosek Partnera Operator Platformy przed lub w trakcie mediacji będzie opracowywał
informacje na temat funkcjonowania i skuteczności mediacji w związku z jego działaniami.
16. Czas trwania i zakończenie umowy, skutki zakończenia
16.1 Niniejsze OWH obowiązują przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.
16.2 Umowa wygasa automatycznie z chwilą śmierci Partnera, jeżeli Partnerem jest osoba
fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy lub – w przypadku osoby prawnej – z chwilą jej
wykreślenia z rejestru handlowego.
16.3 Partner może w każdej chwili rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia. Forma tekstowa jest tutaj wystarczająca.
16.4 Prawo obu stron do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku zaistnienia ważnego powodu pozostaje nienaruszone. Ważny powód istnieje

16.4.1 dla Operatora Platformy w szczególności wówczas, gdy
(i) istnieją przesłanki wskazujące na to, że Partner korzysta z usług Operatora Platformy w celach sprzecznych z umową lub prawem;
(ii) właściwy sąd lub właściwy organ prawomocnie nakaże Operatorowi Platformy zaprzestania
dalszego świadczenia usług na rzecz Partnera;
(iii) istnieje powód, aby sądzić, że Partner przy zawieraniu umowy podał nieprawidłowe lub niekompletne informacje;
(iv) po kilkukrotnym upomnieniu Partner jest w zwłoce z zapłatą lub spełnieniem świadczenia;
(v) wymaga tego nadrzędny interes publiczny;
(vi) dokumenty i przesyłki do Partnera zostaną zwrócone z adnotacją „przeniesiony”, „zmarły”,
„nie przyjęto”, „nieznany” lub podobną, a Partner nie skoryguje błędnych danych w ciągu 30 dni
od wezwania;
(vii) Partner nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z punktu 4 w wyznaczonym
terminie, a następnie w późniejszym czasie po naruszeniu obowiązków dochodzi do takiego
samego lub porównywalnie zawinionego naruszenia;
(viii) Obszar Partnera zostanie dezaktywowany z przyczyn, za które odpowiada Partner, a
przyczyna nie zostanie usunięta w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wezwania;
(ix) w stosunku do Partnera wszczęto postępowanie upadłościowe, wniosek o wszczęcie
postępowania został odrzucony z powodu braku majątku, Partner stał się niewypłacalny lub w
toku egzekucji złożono odpowiednie oświadczenie o niewypłacalności.
16.4.2 Ważny powód istnieje dla Partnera w szczególności wówczas, gdy:
(i) Operator Platformy w sposób zawiniony dopuszcza się uporczywego, istotnego naruszenia
umowy i nie eliminuje go pomimo pisemnego upomnienia z rozsądnym terminem wyznaczonym
przez Partnera;
(ii) w stosunku do Operatora Platformy wszczęto postępowanie upadłościowe, wniosek o
wszczęcie postępowania został odrzucony z powodu braku majątku, Operator Platformy stał się
niewypłacalny lub w toku egzekucji złożono odpowiednie oświadczenie o niewypłacalności.
16.5 W przypadku zakończenia umowy strony wzajemnie uregulują swoje należności i
zobowiązania. Wszystkie zaległe zobowiązania strony w momencie zakończenia umowy muszą
zostać natychmiast uregulowane.
17. Zmiana OWH
17.1 Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH w każdym czasie, jeżeli usprawiedliwiają to uzasadnione interesy Operatora Platformy. Zmiany są przekazywane Partnerowi w odpowiedniej formie i uważa się je za zatwierdzone po upływie 30 dni od
wysłania, o ile nie zostanie zgłoszony sprzeciw. Jeśli Partner sprzeciwi się zmianie, Operator
Platformy ma prawo do wypowiedzenia stosunku umownego z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 10 dni roboczych. Forma tekstowa jest tutaj wystarczająca.
17.2 Partner zaakceptuje zmiany w warunkach umowy z powodów technicznych i operacyjnych, o ile są one korzystne dla Partnera lub powodują jedynie nieznaczne pogorszenie usługi,
nie naruszając przy tym istotnych treści stosunku umownego. Ponadto dopuszczalne są zmiany, które stają się konieczne ze względu na wymogi ustawowe (np. niemiecka ustawa o praniu
pieniędzy, prawo nadzoru, prawo podatkowe itp.) lub nakazy sądowe.
18. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu
18.1 Niniejsze OWH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem jego norm kolizyjnych i z wyłączeniem prawa Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej
sprzedaży towarów.
18.2 Niewyłączną właściwością miejscową sądu dla sporów powstałych w związku z niniejszy-

mi OWH jest Monachium.
19. Pozostałe porozumienia
19.1 Partner wyraża zgodę, aby Operator Platformy komunikował się z Partnerem za pomocą
poczty elektronicznej, poprzez publikację ogłoszeń na aktualnej stronie internetowej lub poprzez
Obszar Partnera. Partner zobowiązuje się do założenia i utrzymywania swojego konta e-mail w
taki sposób, aby zapewnić możliwość odczytania wszelkich wiadomości od Operatora Platformy.
19.2 Umowy dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWH, postanowienia szczególne
lub inne dokumenty umowne wymagają dla swej ważności formy tekstowej, z zastrzeżeniem
bardziej rygorystycznych przepisów ustawowych. Powyższy zapis odnosi się również do rezygnacji z samego wymogu formy tekstowej.
19.3 Operator Platformy wyraźnie zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich w wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub do przeniesienia
działalności handlowej w całości lub w części na osoby trzecie. Ponadto Operator Platformy
może przenieść umowę na osoby trzecie bez zgody Partnera.
19.4 Partner może przenieść poszczególne lub wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Operatora Platformy.
19.5 Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku niemieckim. W przypadku ewentualnie
wymaganej wykładni decydująca jest wersja w języku niemieckim. Wszelkie tłumaczenia służą
wyłącznie do celów informacyjnych i nie są prawnie wiążące.
19.6 Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszych OWH byłoby nieskuteczne, nie narusza to
skuteczności pozostałych postanowień i wszystkich umów zawartych na podstawie niniejszych
OWH. Nieważne postanowienie zastępuje się ważnym postanowieniem, które odpowiada swoim celem pierwotnemu postanowieniu. Odnosi się to odpowiednio także do luk prawnych.
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weePay dla partnerów
Przegląd opłat – przejrzysty i uczciwy
Ile kosztuje weePay?
Usługi weePay

Opłaty1

Aktywacja weePay

jednorazowa opłata aktywacyjna 99 €2

roczne opłaty następcze

brak

miesięczna opłata podstawowa

brak

Transakcje za pomocą weePay

za darmo (również dla klientów)

Wypłaty na konto IBAN

0,5% kwoty wypłaty

Proces KYC / UBO

za darmo

Ile kosztuje weePayPLUS?
Usługi weePayPLUS

Opłaty1

Aktywacja weePayPLUS

jednorazowa opłata aktywacyjna 179 €2

roczne opłaty następczen

brak

miesięczna opłata podstawowa

brak

Transakcje za pomocą weePayPLUS

Opłata manipulacyjna w
wysokości 30 % cashbacku,
maks. 3 % wartości koszyka

Wypłaty na konto IBAN

za darmo

Proces KYC / UBO

za darmo

1

Listopad 2021 – zawsze obowiązują opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem.

2

ew. plus ustawowa stawka podatku VAT

Opłaty w przypadku nieaktywności: Opłata za nieaktywność jest pobierana po ponad 12 miesiącach braku
aktywności = 5 € miesięcznie (do wyczerpania dostępnego kredytu).
Zarabianie pieniędzy z weePay: 10 % udziału w zapłaconej opłacie manipulacyjnej ze wszystkich zakupów
zrobionych przez klientów pozyskanych przez partnera.

