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Uvod
W4F GmbH, podjetje Skupine Fintech Payment Solutions upravlja z elektronsko platformo („tržnica“), ki jo lahko uporabljajo spletni trgovci, stacionarni trgovci na drobno in ostali podjetniki
in ustanove (»partner«) za prodajo blaga in storitev strankam (»stranke«). Sledeči Splošni pogoji
poslovanja (»SPP«) urejajo uporabo tržnice s strani partnerjev.
A. Splošna določila
01. Pogodbeni partner in področje veljavnosti
1.1 Pogodbeni partner je W4F GmbH, Leopoldstraße 244, D-80807 München (»upravljalec platforme«).
1.2 SPP veljajo za vse partnerje, ki so bili po zgoraj navedenem datumu spletne objave na novo
registrirani ali za obstoječe partnerje, ki so se strinjali z njihovo veljavnostjo.
1.3 Pogodbe o nakupu blaga in storitev preko tržnice se sklepajo izključno neposredno med partnerjem in njegovimi strankami. Na tržnici objavljeni oglasi v nobenem primeru ne predstavljajo
ponudbe upravljalca platforme. Upravljalec platforme ni niti posrednik niti zastopnik partnerja,
niti kupec ali prodajalec na tržnici ponujenega blaga in storitev. Za vsebino oglasov na tržnici, izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti označevanja, brezpogojno zakonsko določene

obveznosti glede obveščanja in potrjevanja v prodaji na daljavo, za obvezno obveščanje glede
zakonsko določene pravice o odstopu od pogodbe in za vsebino svojih splošnih pogojev ter vseh
drugih obveznosti glede posredovanja, izvedbe in opravljanja med strankami in partnerjev so
odgovorni izključno partnerji.
1.4 Splošni pogoji poslovanja ali ostali odstopajoči pogoji partnerja veljajo le, če jih je upravljalec
platforme izrecno in pisno priznal. Veljavnost posameznih pogojev, ki odstopajo od teh SPP ali ki
jih dopolnjujejo ali tudi partnerjevih klavzul je izključena, tudi v primeru, če jim upravljalec platforme ni izrecno nasprotoval.
02. Registracija in sklenitev pogodbe
2.1 Uporaba tržnice zahteva registracijo partnerja vključno s sprejemom teh SPP. Registracija
poteka izključno preko spletne strani www.wee.com ali preko aplikacije za pametne telefone
(„aplikacija“). Partner mora formular za registracijo izpolniti v celoti, skrbno in po resnici.
2.2 Pogoj za registracijo je poleg tega tudi sprejem Splošnih pogojev poslovanja podjetja Mangopay S.A. Luxemburg (»Mangopay« www.mangopay.com) ter dedified Germany UG (»dedified«, www.dedified.com) kot tehničnega ponudnika storitev upravljalca platforme.
2.3Registracija kot partner je možna samo podjetnikom v smislu § 14 BGB.
2.4 Partner po oddaji svoje prijave na navedeni naslov prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje
povezavo do potrditve prijave. Šele s aktiviranjem povezave pride do sklenitve pogodbe med
partenrjem in upravljalcem platforme, a le v primeru, ko partner izpolnjuje predpogoje za uporabo. Upravljalec platforme lahko brez navedbe razlogov zavrne sprejem prošnje za registracijo.
03. Področje za partnerje, nedejavnost
3.1 Po zaključku registracije bo aktivirano osebno uporabniško področje za partnerja (»področje
za partnerja«) na tržnici. Poleg tega prejme partner po uspešnem odprtju plačilnega računa pri
ponudniku plačilnih storitev preko partnerskega področja dostop do svojega plačilnega računa
(„plačilni račun«) za izvajanje plačilnega prometa. Partnerji s svojim uporabniškim imenom in
geslom do svojega plačilnega računa dostopajo ali preko aplikacije ali preko spletne strani www.
wee.com. V okviru procesa registracije partner sam določi uporabniško ime in geslo. Upravljalec
platforme podatkov v področju partnerjev ne more spreminjati.
3.2 Upravljalec platforme bo skrbel za upoštevanje veljavnih zakonskih predpisov glede varstva
podatkov. Podrobnosti so urejene v izjavi o varstvu podatkov, ki jo je na znanje potrebno vzeti v
okviru registracije.
3.3 Upravljalec platforme lahko področje za partnerja v naslednjih primerih brez poprejšnjega
opozorila popolnoma ali deloma deaktivira:
- Deaktiviranje je v domnevno korist partnerja (npr. v primeru zlorabe s strani tretjih oseb),
- obstajajo utemeljeni dvomi glede partnerjevega upoštevanja pogodbenih dolžnosti,
- obstaja utemeljen sum, da partner zlorablja področje za partnerja, t.j. uporablja ali je 		
uporabljal za nezakonite in moralno sporne namene ali protipravno škodi upravljalcu plat
forme, strankam ali ostalim tretjim osebam.
3.4 Partner bo o deaktiviranju nemudoma obveščen. Deaktiviranje lahko obstaja toliko časa,
dokler trajajo razlogi za deaktiviranje.
3.5 V kolikor je partner kriv za razloge za deaktiviranje, ga lahko deaktiviranje in ponovno aktiviranje bremeni v višini 50 EUR in še morebitne dodatne stroške, ki upravljalcu platforme nastanejo zaradi deaktiviranja. Za partnerja obstaja možnost dokazila nastopa manjše ali sploh nobene

škode oz. stroškov; v tem primeru se dajatev oziroma nadomestilo stroškov zniža.
3.6 V primeru ugotovljene neaktivnosti partnerja na področju za partnerje v obdobju več kot 12
zaporednih mesecev ima upravljalec platforme pravico, da zaračuna dajatve skladno z veljavno
tabelo za dajatve. V primeru, ko več kot 12 mesecev na plačilnih računih ni nobenega dobroimetja, lahko pride do prekinitve pogodbe.
04. Obveznosti partnerja
4.1 Spremembe osebnih podatkov ali podatkov podjetja partnerja je potrebno nemudoma vnesti
preko partnerskega področja.
4.2 Partner mora upoštevati vsa upravljalčeva varnostna navodila in ostale dolžnosti glede
skrbnosti, še posebej mora ščititi vse naprave pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb,
redno ščititi podatke pred izgubo in skrbno čuvati dostopne podatke, gesla in PIN kodo in jih ne
sme posredovati tretjim osebam.
4.3 Partner je v primeru izgube dostopnih podatkov ali gesel ali pri drugih znakih zlorabe svojega področja za stranke nemudoma dolžen obvestiti upravljalca platforme. Alternativno se stranka lahko obrne tudi neposredno na Mangopay.
05. Plačila
Uporaba tržnice in weePay ter sistema weePayPLUS je plačljiva. Pri določenih plačilnih postopkih pride do provizije, razvidne iz preglednice, ki je del teh SPP.
B. weePay ter weePayPLUS
06. Plačilni promet
6.1 Uporaba tržnice zahteva udeležbo pri sistemu plačilnega prometa, ki ga zagotavlja Mangopay. Plačilni promet izvaja izključno Mangopay. V ta namen je potrebno odprtje plačilnega
računa pri Mangopayu, pri katerem morajo partnerji sodelovati. Podrobnosti so razvidne iz pogodbenih pogojev podjetja Mangopay, ki jih je potrebno priznati med postopkom registracije. Pri
odprtju plačilnega računa partnerje podpira dedified, katerih pogodbena določila je prav tako
potrebno priznati.
6.2 Za uporabo sistema weePay je potrebna posebna izjava partnerja. Uporaba je plačljiva, provizije se ravnajo skladno z veljavno preglednico provizij.
6.3 Na zahtevo se morajo partnerji pri podjetju Mangopay identificirati v namene boja proti
pranju denarja skladno s Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Mangopay. Potrebne dokumente
stranke naložijo preko aplikacije.
6. 4 Plačilni račun se vodi v »WEE«, t.j. na tržnici so evri označeni kot WEE. En WEE je en evro,
stotinka WEE je en evrski cent. Dobroimetje na plačilnem računu ni obrestovano.
6.5 Za vsakega partnerja bo Mangopay vodil tri račune. Provizijski račun, predplačniški račun in
obračunski račun. Na provizijskem računu bodo knjižena plačila provizij na osnovi prometa tega
partnerja na tržnici. Predplačniškemu računu bodo v primeru sodelovanja partnerja pri sistemu
weePayPLUS pripisana partnerjeva vplačila za Cashback in podeljeni Cashback. Na obračunskem računu bodo knjiženi vsi ostali plačilni postopki partnerja.
07. weePayPLUS
7.1 Uporaba sistema Cashback weePayPLUS je opcionalna in zahteva posebno izjavo partnerja.
Uporaba je plačljiva, provizije se ravnajo skladno z veljavno preglednico provizij.

7.2 Z uporabo weePayPLUS se partner obvezuje, da bo strankam za osnovne posle, ki jih bo
določal partner, zagotavljal Cashback. Cashback mora znašati vsaj 1,0% bruto prometa osnovnega posla. Stopnje cashbacka bodo objavljene v aplikaciji in na spletni strani www.wee.com. V
primeru, ko cashback znaša štiri ali več mest za decimalno vejico, se zaokroži na četrto mesto za
decimalno vejico.
7.3 Cashback je potrebno pri stacionarnih poslih izplačati nemudoma. Pri spletnih poslih po preteku morebitnih zakonskih rokov za preklic. Plačila morajo doseči vsaj 1/100 WEE. Zneski, manjši
od 1/100 WEE, bo upravljalec platforme zajel, prikazani bodo stranki in izplačilo bo izvedeno takoj, ko bo skupni znesek cashbacka večji od 1/100 Wee. Po dobropisu na plačilni račun partnerja
cashbacka tudi pri storniranju osnovnega posla ni mogoče zahtevati nazaj.
08. Kartice za stranke
8.1 Partnerji lahko od upravljalca platforme prejmejo kartice za stranke (»weeCards«) in jih razdelijo med potencialne stranke. weeCards se lahko izdajo v obliki fizične kartice za stranke ali
preko povezave z vabilom.
8.2 Pri nakupu weeCards lahko partnerju nastanejo stroški. weeCards niso plačilne kartice.
09. Obračun
9.1 Upravljalec platforme bo partnerju vsak mesec na področju za partnerja na razpolago dal
preglednico z vsemi izvedenimi transakcijami in pripadajočimi provizijami.
9.2 Partner je sam odgovoren za to, da odpre obračun in ga vzame na znanje.
9.3 Partner obračun izrecno priznava za zavezujočega, če ga v roku štirih tednov od dneva zagotovitve izpiska na področju za partnerja pri upravljalcu platforme ne reklamira.
9.4 V primeru, ko ima partner sedež izven Nemčije, izvede upravljalec platforme obračun brez
prometnega davka. V tem primeru bo partner uporabil postopek Reverse-Charge (obrnjena
davčna obveznost), v svoji prijavi za prometni davek bo navedel ustrezno storitev in sam odvedel
morebitni prometni davek.
C. Ostala določila
10. Nematerialne dobrine, reklamna sredstva in ostala izplačila
10.1 Vse intelektualne pravice (vključno z avtorskimi pravicami, patenti, znamkami, imeni domen
itd. vnesenimi ali ne) so last upravljalca platforme ali njegovega dajalca licenc.
10.2 Logotipi, znamke, teksti in ostale vsebine na spletni strani www.wee.com ali v aplikaciji imajo avtorsko zaščito in zaščito znamke. Partnerji materialov, vsebin ali znamk upravljalca
platforme – v celoti ali deloma – v nobeni obliki in na noben način ne smejo uporabljati za lastne
namene, še posebej jih ne smejo razmnoževati, širiti, prodajati, licencirati, razdeljevati, kopirati,
objavljati, predvajati na spletu, predvajati ali predstavljati javno, prenašati, obnavljati, spreminjati,
obdelovati, prevajati, prilagajati ali kako drugače nepooblaščeno uporabljati.
10.3 Vsi materiali za predstavitve, reklame, šolanja in filme itd. (vključno s fotografijami) upravljalca platforme ali koncernu pripadajočega podjetja so avtorsko zaščiteni. Slednjih partner
brez izrecnega pisnega dovoljenja upravljalca platforme ne sme niti v celoti niti deloma uporabiti, še posebej ne razmnoževati, širiti, narediti javno dostopno ali obdelovati, razen v primeru, ko
je to skladno s temi SPP izrecno dovoljeno ali jih je upravljalec platforme partnerju dal na voljo
posebej za reklamne namene.
10.4 Nematerialne dobrine, povezane s platformo oziroma njenimi storitvami, še posebej pro-

gramska oprema, ostajajo pri upravljalcu platforme oz. pri vsakokratnem lastniku pravic. Partner
prejme neprenosljivo, za čas trajanja registracije časovno omejeno in neizključno pravico do uporabo teh pravic skladno s pogodbo. Ostale pravice partnerju ne pripadajo.
10.5 Vse brezplačna reklamna sredstva in ostala plačila upravljalca platforme lahko upravljalec
platforme kadarkoli prekliče, a nikoli za nazaj, le za v naprej.
10.6 Partner v poslovnem delovanju ne sme vzbujati vtisa, da deluje v imenu upravljalca platforme. Mi mu dovoljeno, da po naročilu ali v imenu upravljavca platforme izvaja dejanja in/ali pristaja
na obveznosti. Še posebej partnerju brez poprejšnjega pisnega soglasja upravljalca platforme ni
dovoljeno odgovarjanje na novinarska vprašanja glede upravljalca platforme ali podjetij, ki sodijo
v koncern, pogodbenih izdelkov, prodajnega sistema ali ostalih storitev, povezanih s to pogodbo.
Partner se obvezuje, da bo vsa tovrstna novinarska vprašanja nemudoma posredoval upravljalcu
platforme.
10.7 Partner se strinja, da upravljalec platforme zaščitene oznake, še posebej logotipe podjetja
ali storitve, povezane z izdelkom ali storitvijo, vključi na svojo spletno stran in aplikacijo. Vključitev služi nakazovanju na partnerja in organizacijo tržnice. Partner se tudi strinja, da bo upravljalec platforme izdelal in objavil fotografije poslovnega lokala/poslovnih lokalov partnerja ali
reklamne filme.
11. Kršitev pogodbe, odgovornost in oprostitev
11.1 Partner je dolžen kršitve pogodbenih določil ali zakonskih določil odpraviti nemudoma, ko je
za njih izvedel, najkasneje v roku 14 dni po pozivu s strani upravljalca platforme.
11.2 Partner jamči za vso škodo, ki bi upravljalcu platforme nastala zaradi partnerjevega
krivdnega kršenja pogodbenih določil ali zakonskih predpisov.
11. 3 Partner se obvezuje, da bo v primeru krivdne kršitve pogodbenih določil ali zakonskih
predpisov in s tem povezanih zahtevkov tretjih oseb do upravljalca platforme slednjega oprostil
odgovornosti. Še posebej se partner obvezuje prevzeti primerne in tipične stroške, še posebej
odvetniške in sodne ter ostale z uveljavljanjem pravic povezane stroške, ki bi s tem v zvezi nastali upravljalcu platforme.
12. Garancija
12.1 Upravljalec platforme se do partnerja obvezuje, da bo tržnico upravljal po določilih te pogodbe in s potrebno skrbnostjo in da se bo trudil za stalno in neoporečno razpoložljivost svojih
storitev.
12.2 Upravljalec platforme ne prevzema jamstva za stalno neprekinjeno in nemoteno delovanje
storitev, kot npr. za določene čase in hitrosti prenosov, stalno dosegljivost spletne strani www.
wee.com, s strani tretjih oseb ali ostalih partnerjev izdelane ali pri njih dosegljive vsebine in
storitve, absolutno zaščito tržnice pred nedovoljenimi posegi, zaščito pred škodljivo programsko opremo, virusi, nezaželeno pošto, trojanskimi virusi, phishing napadi in ostalimi kriminalnimi
dejanji s strani tretjih oseb ter pred izgubo podatkov zaradi motenj.
12.3 Za morebitno izvedbo tehničnih ukrepov (strežnik, meje kapacitet, vzdrževanje, varnost,
posodobitve aplikacij itd.) si upravljalec platforme pridržuje pravico do začasne omejitve svojih
storitev.
12.4 Upravljalec platforme ne prevzema jamstva za boniteto strank, za njihovo izvedbo storitve
ali za izpolnitev obveznosti iz osnovnega posla med stranko in partnerjem. Upravljalec platforme
prav tako ne zagotavlja določenega števila strank na tržnici.

13. Jamstvo upravljalca platforme
13.1 Za škodo, ki jo upravljalec platforme povzroči partnerju, zakonitemu zastopniku ali izpolnitvenemu pomočniku, jamči upravitelj platforme le za naklep in hudo malomarnost. Iz te omejitve
jamstva je izvzeta škoda na osnovi škode za življenje, telo ali zdravje kakor tudi kršitev kardinalnih obveznosti. Med kardinalne obveznosti sodijo takšne obveznosti, katerih kršitev bi ogrožala
vsakokratni namen pogodbe in na izvedbo katere sme partner upravičeno računati.
13.2 Upravitelj portala ne prevzema nobene odgovornosti in ne jamči niti za vsebino, pravilnost,
celotnost ali aktualnost (vključno z razpoložljivostjo izdelkov in storitev) oglasov parterjev, niti za
sklenitev, izpolnitev ali izvršitev na tržnici sklenjene pogodbe med partnerjem in stranko. Upravitelj pogodbe prav tako ne jamči za izdelke in storitve, ponujene na tržnici (niti na osnovi jamstva,
garancije, niti nadomestila škode, produktnega jamstva ali ostalih zakonskih določil).
14. Molčečnost
Partner se obvezuje k molčečnosti glede pogodbenih pogajanj in zaupnih informacij, skrivnosti
glede izdelkov in projektov, do katerih je pripel tekom izvajanja pogodbe. Zaupne informacije,
skrivnosti glede izdelkov in projektov so tiste, ki jih upravljalec platforme označi kot takšne, ki
niso že javno znane ali ki do partnerja pridejo preko tretjih oseb ob kršenju pogodbenih ali zakonskih določil.
15. Upravljanje s pritožbami, mediacija
15.1 Partnerji se lahko na službo za pritožbe upravljalca platforme obrnejo telefonsko ali pisno:
Po pošti: W4F GmbH,
Beschwerdemanagement,
Leopoldstraße 244, D-80807 München
Po elektronski pošti: service.de@wee.com
15.2 Obdelava pritožbe je brezplačna. Partner po elektronski pošti prejme pisno informacijo o
tem, če je bilo pritožbo mogoče rešiti. Če pritožbe ne bo mogoče rešiti, bo informacija vsebovala
utemeljitev.
15.3 Če pritožbe partnerjev ne bodo rešene na način, opisan v prvem odstavku, lahko vsaka izmed strank zaprosi za mediacijski postopek za izvensodno rešitev spora. Upravljalec platforme je
pripravljen sodelovati s sledečimi mediatorji za dosego izvensodne rešitve spora s partnerji:
IHK MediationsZentrum
D-80323 München
E-Mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0
15.4 Upravljalec platforme bo prevzel primeren delež stroškov mediacijskega postopka. Višina
primernega deleža bo določena na osnovi predloga mediatorja ob upoštevanju vseh zadevnih
elementov konkretnega primera, še posebej trdnosti vsakokratnih zahtevkov sprtih strani, medsebojnega obnašanja strank ter velikosti in finančne jakosti strank.
15.5 Mediacijski postopek je prostovoljen. Sprožitev sodnega postopka je možna med mediacijskim postopkom, med njim ali po njem. Upravljalec platforme se bo v dobri veri udeleževal vseh
mediacijskih postopkov, ki jih bodo začeli partnerji.
15.6 Na prošnjo partnerja bo upravljalec platforme med mediacijo ali pred njo predstavil informacije glede delovanja in učinkovitostjo mediacije v povezavi s svojimi dejavnostmi.

16. Trajanje in zaključek pogodbe, posledice zaključka
16.1 S pridržkom morebitnih sprememb veljajo ti SPP za nedoločen čas.
16.2 Pogodba se samodejno konča s smrtjo partnerja, če je slednji fizična oseba v smislu podjetja ali - pri pravnih osebah - z izbrisom v sodnem registru.
16.3 Partner lahko to pogodbo kadarkoli pisno redno prekine z rokom 30 dni. Zadošča pisna
oblika.
16.4 Pravica obeh strank do prekinitve te pogodbe brez odpovednega roka v primeru pomembnega razloga ostaja v veljavi nespremenjena. Pomembni razlog je
16.4.1 za upravljalca platforme še posebej v primeru, ko
(i) obstajajo znaki, da partner storitve upravljalca platforme uporablja v namene, ki so v nasprotju s pogodbo in zakonom;
(ii) pristojno sodišče ali pristojni urad upravljalcu pravnomočno odredi, da partner ne sme več
zagotavljati storitve;
(iii) obstaja razlog za domnevo, da je partner ob sklenitvi pogodbe podal nepravilne ali nepopolne navedbe;
(iv) je partner po večkratnih opominih v zamudi s plačilom ali storitvijo;
(v) to zahteva prevladujoči javni interes;
(vi) ko so listine in pošiljke vrnjene partnerju z oznako »odseljen«, »pokojni«, »ni sprejel«, »neznan« ali podobno in partner napačnih podatkov ne popravi v roku 30 dni po pozivu;
(vii) partner svojih obveznosti skladno s točko 4 ne poravna v zadanem roku, ko po kršitvi obveznosti pozneje ponovno pride do enake ali primerljive kršitve;
(viii) je področje za partnerje deaktivirano iz razlogov, ki so posledica ravnanja partnerja in če
razlog ni odpravljen v roku 14 dni po prejemu ustreznega poziva;
(ix) je proti partnerju odprt stečajni postopek, slednji pa je zavrnjen zaradi pomanjkanja mase, če
je partner plačilno nesposoben ali je v okviru prisilne poravnave oddan izjava o neplačilni sposobnosti.
16.4.2 Pomembni razlog je za partnerja še posebej takrat, ko:
(i) upravljalec platforme po lastni krivdi trajno bistveno krši pogodbo in tega kljub partnerjevemu
pisnemu opominu s primernim rokom ne odpravi;
(ii) je proti upravljalcu platforme odprt stečajni postopek, slednji pa je zavrnjen zaradi pomanjkanja mase, če je upravljalec platforme plačilno nesposoben ali je v okviru prisilne poravnave oddana izjava o plačilni nesposobnosti.
16.5 V primeru zaključka pogodbe bosta stranki medsebojno poračunali svoje terjatve in obveznosti. Vse odprte obveznosti ene stranke v trenutku zaključka pogodbe je potrebno poravnati
nemudoma.
17. Sprememba SPP
17.1 Upravljalec platforme si pridržuje pravico do spremembe SPP kadarkoli, če njegovi upravičeni interesi to opravičujejo. Spremembe bodo partnerju sporočene v ustrezni obliki in veljajo
za odobrene, v kolikor v roku 30 dni po pošiljanju ni ugovora na te spremembe. Če partner ugovarja spremembi, ima upravljalec platforme pravico do redne odpovedi pogodbenega razmerja z
rokom 10 delovnih dni. Zadošča pisna oblika.
17.2 Partner mora preostale spremembe SPP sprejeti iz tehničnih in obratovalnih razlogov, v kolikor so te za partnerja ugodne ali če predstavljajo zanemarljivo spremembo storitve brez vpliva
na bistvena določila pogodbenega razmerja. Nadalje so spremembe dovoljene, če so potrebne
zaradi zakonskih zahtev (npr. Zakon proti pranju denarja, nadzorno pravo, davčno pravo itd.) ali

zaradi odločb sodišča.
18. Uporabno pravo in sodna pristojnost
18.1 Ti SPP so predmet nemškega prava, izključujejo svoje kolizijske norme, pravico do sporazuma ZN glede mednarodnega nakupa blaga.
18.2 Neizključna sodna pristojnost za spore v zvezi s temi SPP je München.
19. Ostali dogovori
19.1 Partner se strinja s tem, da upravljalec platforme s partnerjem načeloma komunicira preko
elektronske pošte ali z objavo napotkov na aktualni spletni strani ali preko območja za partnerje.
Partner se obvezuje, da si bo uredil in skrbel za svoj račun za elektronsko pošto na način, ki bo
zagotavljal jemanje morebitne komunikacije na znanje.
19.2 Dodatni dogovori, spremembe ali dopolnitve teh SPP, še posebej določila ali ostali pogodbeni dokumenti zahtevajo s pridržkom strožjih zakonskih določil glede svoje pravne veljavnosti
pisno obliko. To velja tudi za odpoved zahteve po pisni obliki.
19.3 Upravljalec platforme si pridržuje izrecno pravico, da si pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz
te pogodbe pomaga s tretjimi osebami ali poslovanje v celoti ali deloma prenese na tretje. Upravljalec platforme lahko poleg tega pogodbo brez soglasja partnerja prenese na tretje osebe.
19.4 Partner lahko posamezne ali vse pravice in obveznosti iz te pogodbe na tretje osebe prenese samo po pisnem soglasju upravljalca platforme.
19.5 Ti SPP so bili prvotno napisani v nemškem jeziku. Za morebitne potrebne razlage se uporablja nemška različica. Vsak prevod služi zgolj pojasnitvi in ni pravno zavezujoč.
19.6 Če je eno ali več določil teh splošnih pogojev poslovanja neučinkovitih, to ne vpliva na
učinkovitost drugih določil in vseh pogodb, sklenjenih na osnovi teh splošnih pogojev poslovanja.
Neveljavno določilo bo nadomeščeno z veljavnim, ki prvotnemu določilu ustreza pomensko. To
velja ustrezno za vrzeli v določilih.
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wee.com

weePay za trgovce
Pregled pristojbin – pregleden in pošten
Koliko me stane weePay?
Storitve weePay

Pristojbine1

aktivacija weePay

99 €2 enkratne provizije za aktiviranje

letne naknadne provizije

brez

mesečne osnovne provizije

brez

transakcije z weePay

brezplačno (tudi za kupca)

izplačila na račun IBAN

0,5% od zneska izplačila

KYC / UBO postopek

brezplačno

Koliko me stane weePayPLUS?
Storitve weePayPLUS

Pristojbine1

aktivacija weePayPLUS

€ 1792 enkratne provizije za aktiviranje

letne naknadne provizije

brez

mesečne osnovne provizije

brez

transakcije z weePayPLUS

provizija za storitev 30 % od
vračila denarja do največ 3 %
od nakupovalne košarice

izplačila na račun IBAN

brezplačno

KYC / UBO postopek

brezplačno

1

Novembra 2021 ‒ veljavne so vedno pristojbine iz zadnjih aktualnih objav.

2

po potrebi dodatna zakonska določila DDV.

Pristojbina za neaktiven račun:
V primeru 12 mesečne neaktivnosti na računu je pristojbina = 5 EUR na mesec (dokler se ne porabi razpoložljivo dobroimetje).
Zaslužite z weePay:
10 % soudeležbe od plačane pristojbine za storitve, od vseh nakupov kupcev, ki ste jih sami pridobili kot Partner.

