
 

Regulamin programu partnerskiego Kylos 

 

 

§ 1.  
Przedmiot Regulaminu 

 

1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa zakres i warunki 
współpracy Użytkownika z Usługodawcą w zakresie promowania przez Użytkownika  
Usług  Kylos („Współpraca”).    

1.2. Użytkownik w trakcie realizacji Współpracy zobowiązany jest do przestrzegania 
Regulaminu.  

1.3. Użytkownik oświadcza, iż posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do 
bezpiecznego i efektywnego realizowania Współpracy.  

 

§ 2.  
Definicje 

2.1. Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie: 

a) Usługi Kylos – usługi informatyczne oferowane przez Usługodawcę poprzez 
serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.kylos.pl, z wyłączeniem 
usług rejestracji domen, certyfikatów SSL, hosting reseller oraz usług 
dodatkowych. Usługodawca może wyłączyć z zakresu Usług Kylos także inne 
usługi, o czym poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem. Wyłączenie takie nie 
będzie wpływało na działania wykonane przez Użytkownika względem tych usług 
przed ich wyłączeniem. 

b) Regulamin Usługi Kylos- regulamin szczegółowy dotyczący danej Usługi 
Kylos. 

2.2. Ponadto Regulamin posługuje się pojęciami, które mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie świadczenia usług.   

 
§3.   

Przedmiot Współpracy i warunki jej realizacji 

3.1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do realizacji Współpracy jest utworzenie 
przez Użytkownika Konta Klienta w serwisie www.kylos.pl i aktywowania przez 
Użytkownika w ramach Konta Klienta udziału w programie partnerskim opisanym w 
niniejszym Regulaminie.  

3.2. W ramach Współpracy Użytkownik uzyskuje możliwość promowania Usług Kylos na 
wykorzystywanych przez siebie lub pozyskanych od podmiotów trzecich 
powierzchniach reklamowych w Internecie.  

3.3. W celu realizacji Współpracy Usługodawca udostępni Użytkownikowi unikalny link, 
który Użytkownik może publikować na powierzchniach reklamowych, o których mowa 
w ust. 3.2 powyżej w formie bezpośredniej lub w ramach stworzonej przez 
Użytkownika lub pozyskanej kreacji reklamowej. 

3.4. Usługodawca nie udostępnia Użytkownikowi kreacji reklamowych, o których mowa w 
ust. 3.3 powyżej, zaś Użytkownik chcąc z takich kreacji korzystać winien uzyskać je 
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we własnym zakresie. Użytkownik oświadcza, iż korzystać będzie wyłącznie z takich 
kreacji reklamowych, do których posiadać będzie niezbędne prawa autorskie lub 
licencje oraz których treść nie będzie naruszać obowiązujących przepisów ani praw 
osób trzecich jak również nie będzie wprowadzać w błąd co do specyfiki Usług Kylos.   

 

3.5. W ramach Współpracy Usługodawca zobowiązuje się do przyznania Użytkownikowi 
punktów (dalej „Punkty”) w przypadku otrzymania wynagrodzenia zapłaconego przez 
klienta Usługodawcy, który po przekierowaniu z linka zamieszczonego przez 
Użytkownika do serwisu kylos.pl zakupił Usługę/i Kylos. Ilość punktów równoznaczna  
będzie 10 (dziesięć) %  wartości ww. wynagrodzenia  brutto Dodatkowo, w momencie 
przystąpienia do Współpracy Usługodawca przyzna Użytkownikowi wynagrodzenie 
startowe w wysokości 5 (pięciu) punktów. Punkty, o których mowa w ust. 3.5 powyżej 
naliczane będą od wynagrodzenie zapłaconego przez klientów, którzy dokonali 
zakupu Usług/i Kylos w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od pierwszego 
przekierowania do serwisu kylos.pl z linka zamieszczonego przez Użytkownika.  

3.6. Ważność punktów wynosi 6 miesiące od daty ich uzyskania przez Użytkownika 
zgodnie z zapisem ust. 3.5 powyżej. 

3.7. Każdy Użytkownik może założyć w ramach Współpracy wyłącznie jedno Konto 
Klienta, a w przypadku założenia kilku takich kont, Współpracą objęte będzie 
wyłącznie konto założone jako pierwsze.  

3.8. Kylos oferować będzie Usługi Kylos klientom przekierowanym do serwisu kylos.pl z 
linka zamieszczonego przez Użytkownika na standardowych warunkach określonych 
w regulaminach tych usług, jak również zastrzega sobie prawo do przyznania tym 
klientom rabatów. Dla potrzeb obliczenia prowizji należnej Użytkownikowi pod uwagę 
brana będzie wartość faktycznie otrzymanego przez Usługodawcę wynagrodzenia, tj. 
kwota po udzieleniu ewentualnego rabatu. 

3.9. Użytkownik nie jest upoważniony do reprezentowania Usługodawcy i składania w 
imieniu lub na rzecz Usługodawcy jakichkolwiek oświadczeń, w tym zawierania 
jakichkolwiek umów.  

3.10. Współpraca realizowana będzie od momentu założenia przez Użytkownika Konta 
Klienta przez czas nieokreślony, a zarówno Użytkownik jak i Usługodawca może 
rozwiązać Współpracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 
§4. 

Zasady realizacji Punktów 

4.1. Uzyskane przez Użytkownika Punkty gromadzone jest na Koncie Klienta, a 
Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić jego wysokość.  

4.2. Użytkownik może wykorzystać zgromadzone Punkty w celu zakupu Usług Kylos na 
własne potrzeby Użytkownika, przy czym w każdym przypadku zakup Usług Kylos 
obejmować musi płatność gotówkową na minimum 1 (jeden) zł. W przypadku 
opisanym w niniejszym ustępie Punkty przeznaczone na zakup danej Usługi Kylos 
przeliczane będą według stawki Punkt = 1 złoty brutto ceny Usługi Kylos. 
Usługodawca może przyznać też dodatkowe rabaty lub inne promocje w przypadku 
nabywania Usługi Kylos z wykorzystaniem Punktów. 

4.3. Użytkownik może również wymienić  zgromadzone punkty  na środki pieniężne 
wyłącznie w wypadku wymiany co najmniej 100 Punktów. Warunkiem wypłaty jest 
wystawienie przez Użytkownika odpowiedniego dokumentu księgowego – faktury 
VAT lub rachunku za pomocą panelu w Koncie Klienta. W przypadku wypłaty 
opisanej w niniejszym ustępie wartość wypłacanej kwoty będzie równa ilości Punktów 
przeznaczonych na ten cel. 

§ 5.  

Postanowienia końcowe 



5.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy 
obowiązujących przepisów i ogólnego Regulaminu świadczenia usług. W razie 
sprzeczności pomiędzy ww. dokumentami stosuje się następującą kolejność: 
obowiązujące przepisy, niniejszy Regulamin szczegółowy,  ogólny Regulamin 
świadczenia usług. 

5.2. Techniczne warunki i informacje dotyczące udziału programie opisanym  niniejszym 
Regulaminem publikowane są pod adresem 
https://panel.kylos.pl/knowledgebase/50/Program-Partnerski przy czym informacje te 
nie stanowią Regulaminu. 

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2018r.  
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