Załącznik 1 - ZUU

ZUU nr 1
do umowy dotyczącej świadczenia serwisów z wykorzystaniem mechanizmu Direct Billing
§ 1 Przedmiot ZUU
1.

Mocą niniejszego porozumienia Strony postanawiają uregulować zasady świadczenia i rozliczeń
dotyczących Produktów oferowanych przez następującą Platformę:
xxxxx.pl dostępną pod adresem www https://xxxxxx.pl/
dalej: „Platforma”
§ 2 Lista Operatorów

1. Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-326) przy ul. Aleje Jerozolimskie 160,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, REGON
012100784, NIP 526-025-09-95, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3.937.072.437 zł., dalej Orange
2. POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000419430, NIP: 5271037727, REGON: 011307968, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł,
wpłacony w całości, dalej Plus
3.

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, akta

rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS:
0000391193, NIP: PL5261040567, kapitał zakładowy: 471.000.000,00PLN (wpłacony
w całości), dalej T-mobile
4.

P4 sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP
951-21-20-077, REGON 015808609, o kapitale zakładowym: 48.856.500 zł., dalej Play

§ 3 Rozliczenia
1.

Strony ustalają, że wynagrodzenie Partnera z tytułu usług świadczonych poprzez Platformę
określoną w §1, będzie wynosiło odpowiednio dla Operatora:

1.1. Orange:
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu, pod warunkiem, że opłaty dla Użytkowników
korzystających z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do Produktów oferowanych poprzez
Platformę, nie będą wyższe o więcej niż 10% względem opłat oferowanych przy innych formach
transakcji.
1.2. Plus:
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do takich Produktów, gdzie
wysokość wynagrodzenia Operatora za świadczenie Usługi Dostępu wynosi powyżej i równo
25,00 zł netto.
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do takich Produktów, gdzie
wysokość wynagrodzenia Operatora za świadczenie Usługi Dostępu wynosi poniżej 25,00 zł netto
1.3. T-mobile:
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu
1.4. Play:
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do takich Produktów, gdzie
wysokość wynagrodzenia Operatora za świadczenie Usługi Dostępu wynosi powyżej 25,00 zł
netto, pod warunkiem, że opłaty dla Użytkowników korzystających z Narzędzia Dostępu w
odniesieniu do Produktów oferowanych poprzez Platformę, nie będą wyższe o więcej niż 20%
względem opłat oferowanych przy innych formach transakcji.
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do takich Produktów, gdzie
wysokość wynagrodzenia Operatora za świadczenie Usługi Dostępu wynosi powyżej i równo 9,00
zł netto ale poniżej i równo 25,00 zł netto, pod warunkiem, że opłaty dla Użytkowników
korzystających z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do Produktów oferowanych poprzez Platformę,
nie będą wyższe o więcej niż 20% względem opłat oferowanych przy innych formach transakcji.
- % przychodu netto Operatora (bez podatku od towarów i usług) z tytułu opłat należnych od
Użytkowników za korzystanie z Narzędzia Dostępu w odniesieniu do takich Produktów, gdzie
wysokość wynagrodzenia Operatora za świadczenie Usługi Dostępu wynosi poniżej 9,00 zł netto,
pod warunkiem, że opłaty dla Użytkowników korzystających z Narzędzia Dostępu w odniesieniu
do Produktów oferowanych poprzez Platformę, nie będą wyższe o więcej niż 20% względem opłat
oferowanych przy innych formach transakcji.
2.

Wynagrodzenie Partnera ustalone zgodnie z ust. 1 powyżej zostanie powiększone o należny podatek
od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3 Charakterystyka Partnera, Platformy, Produktów

PARTNER

Partner
Dane Partnera
Dane kontaktowe Partnera (do reklamacji)
e-mail

PARTNER
PLATFORMA

PLATFORMA
DOSTĘP DO
NASTĘPUJĄCYCH
PRODUKTÓW

Dane kontaktowe Partnera (do reklamacji) +48
tel.
nazwa / opis Platformy

http://

adres WWW/WAP Platformy

http://

Kategoria Platformy (>/<18 lat)

<18 lat

korzystanie z Urządzenia wyposażonego
w aktywną kartę SIM w OPL

TAK/NIE

korzystanie z Urządzenia
niewyposażonego w aktywną kartę SIM w
sieci OPL

TOKEN

Nazwa
data dzienna rozpoczęcia funkcjonowania
dostępu [rrrr.mm.dd]
data dzienna zakończenia funkcjonowania Do odwołania
dostępu [dd.mm.rr] lub informacja, że
dostęp zostanie uruchomiony na czas
nieokreślony
DOSTĘP DO
NASTĘPUJĄCYCH
PRODUKTÓW

Jednorazowy dostęp [TAK/NIE]
Cykliczny dostęp [TAK/NIE]
Min. wartość dostępu NETTO w PLN

0,08

Max. wartość dostępu NETTO w PLN

150

Co jaką kwotę ma być ustawiona wartość
dostępu NETTO (min.0,01 PLN)

0,01

Wartość jednostki dostępu cyklicznego

NIE

Jednostka dostępu cyklicznego

NIE

Treść TOKEN SMS

Jesli chcesz skorzystac z uslugi dostepu do ${ rushpay.pl } ktorej
koszt wynosi ${cena_brutto} pln to wpisz PIN ${PIN} na stronie
www.

SMS po autoryzacji

Twoje potwierdzenie warunkow zamowionej uslugi dostepu
znajdziesz po zalogowaniu sie na www.orange.pl/mojorange w
zakladce Dodatkowe Zamowienia. Pozdrawiamy

Treść POTWIERDZENIA SMS

nd.

SMS potwierdzający zbillowanie nr1

Dziekujemy za skorzystanie z uslugi ${ rushpay.pl }, koszt
${cena_brutto}zl zVAT. Reklamacje nalezy skladac do
${nazwa_dostawcy}, ${adres_email}

SMS potwierdzający zbillowanie nr2

nd.

SMS potwierdzający zlecenie cofnięcia
środków/transakcji nr 1

Twoja reklamacja dotyczaca uslugi dostepu do ${ rushpay.pl },
ktorej koszt wynosi ${cena_brutto} pln zostala uznana. Dziekujemy
za korzystanie z naszych uslug

SMS potwierdzający zlecenie cofnięcia
środków/transakcji nr 2

nd.

SMS informujący o nieudanym zbillowaniu Niestety nie udalo nam sie dostarczyc uslugi dostepu do ${
nr 1
rushpay.pl } ktorej koszt wynosi ${cena_brutto} pln. Sprobuj
ponownie

SMS informujący o nieudanym zbillowaniu nd.
nr 2
Czy do Użytkownika będą kierowane
SMS/MMS-y realizowane przez
Dostawcę?

NIE

Numer do wysyłek SMS/MMS
realizowanych przez Dostawcę

nd.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Warunki opisane w niniejszym ZUU wchodzą w życie z dniem xxxx
2. Niniejsze ZUU zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym da każdej ze Stron.

Partner

RushPay

