
Условия за партньорска програма Muziker 
 БИЗНЕС УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА  1. Обща информация  1.1 Тази програма за комисион се ръководи от Muziker, a.s. дружество (по-нататък като Доставчик). 1.2 Лице, което се регистрира в нашата програма за комисион се нарича Партньор. 1.3 Партньорът промотира стоките на Доставчика с маркетингови дейности чрез своите уебсайтове, дискусионни форуми, електронна поща, социални мрежи, използване на PPC кампании.  2. Права и задължения на Партньора  2.1 Партньорът може да поиска да прекрати партньорството си по всяко време по време на членството си в партньорската програма. Ако той направи това, той ще получи своите комисионни в едномесечен срок - от деня на искането за прекратяване на членството му. 2.2  Партньорът не може да насърчава кампании и продукти на уеб сайта си, чрез дискусионни форуми, електронна поща и социалните мрежи, които са в противоречие със законите на Република България или добрите нрави. 2.3  Партньорът не трябва да вреди на доброто име на Доставчика, или на предлаганите от него стоки по някакакъв начин. 2.4  Партньорът, членовете на неговото семейство или лица в близки отношения с тях (работни или лични) нямат право да купуват от Доставчика чрез този комисионен принцип. Ако той направи това, той ще загуби правото си на комисионната от извършената покупка. 2.5  Партньорът е длъжен да защитава своите данни за достъп до софтуера за комисион от всякаква злоупотреба от трета страна. 2.6  Партньорът може да използва промоционални текстове или изображения с доставчика, предоставени от него за тази цел. 2.7  Партньорът няма право да променя предоставяните HTML кодове, графичен дизайн и съдържание на рекламно пространство (банери например), без предварително одобрение от страна на Доставчика. 2.8  Строго забранено е да се рекламира Доставчика чрез изпращане на съобщения (електронна поща, SMS, дискусионни форуми), които са класифицирани като спам. Ако доставчикът разбере за тези дейности, то може да доведе до незабавно прекратяване на партньорството между двете страни, а също и прекратяване на профила на партньора. Партньорът също така ще загуби правата си за комисионни, които все още не са платени.  3. Права и задължения на Доставчика  3.1.  В рамките на този договор - Доставчикът е длъжен да изплаща комисионните на партньор на регулярна основа. Партньорът ще бъде информиран за всички промени относно своята комисионна на неговата сметка. 3.2.  За да се получи информация за реализации се използват бисквитките на компютъра на 



клиента.Валидността на бисквитките са отбелязани от Доставчика в интерфейса на приложението. Партньорът отчита, че Доставчикът не носи отговорност за ситуация, когато клиентът е изключил бисквитките му. В този случай не е възможно да се свърже линка за комисионна на партньора и следователно няма как да бъде изплатена комисионна на партньора. 3.3.  Доставчикът не носи отговорност за вредите, причинени от програмите за насърчаване, които участват в партньорската програма. 3.4.  Доставчикът е длъжен да заплати комисионна на партньора за одобрените реализации, извършени от него в съответствие с точка IV. На тези бизнес правила и условия. 3.5.  Доставчикът има право да поиска от партньора текстовете на промоционалните писма изпращани по електронна поща и други текстове, които партньора възнамерява да прилага по отношение на кампанията си. 3.6  Доставчикът има правото да променя тези бизнес правила и условия по всяко време. Доставчикът е длъжен да информира предварително Партньора за всички извършени всички промени.  4. Комисионни  4.1  Нашият партньор получава комисионна за всяка покупка, направена от клиент в рамките на 45 дни след последното кликване на клиента на сайта на нашите партньори. 4.2  Комисионните ще бъдат ще бъдат одобрени при изтичането на срока, определен от доставчика като възможност за връщане на парите на клиента. 4.3  Комисионните ще бъдат одобрени след правилното и пълно изплащане на продуктите, рекламирани в кампанията. 4.4  Партньорът няма право на комисиони за отменени поръчки. 4.5  Комисионната е 3% от стойността на покупка на клиента, без ДДС. Това не включва услуги (транспорт например).  5. Плащане на комисионна  5.1  Партньорът има право на комисиона, ако общата сума на одобрените комисионни в системата е повече от 100 лева. 5.2  Ако партньорът надвишава тази сума, той има възможност да използва софтуера за комисион. Въз основа на искането на партньора доклада ще бъде изпратен до него, с крайната сума – въз основа на която той може да издаде фактура. Ако партньорът не е в състояние да издаде фактура комисионната ще бъде изплатена на основание на документ Споразумение за извършена работа. 5.3  Срокът за издаване на фактура е от датата на падежа на партньора и е 30 дни.   Мотивационна система за комисион  А.  Комисионна за съществуващи Партньори (Партньори, регистрирани в системата за комисион на www.muziker.bg през предходната календарна година) Партньорът ще получи специално годишно възнаграждение в случай, че увеличението на неговите продажби е с 20% по-високо, отколкото през предходната година. Годишеният финансов бонус е допълнително 0,5% от годишния му оборот. Или годишен финансов бонус, който е 1% от общия годишен оборот, в случай, че оборота за 



тази календарна година надхвърля 30 000 лева. Б.  Комисионна за нови партньори (Партньори, регистрирани в системата за комисион на www.muziker.bg в текущата календарна година) Новият партньор придобива право на парична награда в размер на 1% от общия годишен оборот, ако оборота за календарната година, надхвърля 30 000 лева. Награди от програмата за стимулиране се заплащат не по-късно от 60-ия ден на следващата година.  6. Продължителност на договора и прекратяване на договора  6.1  Настоящото споразумение остава в сила за неопределено време 6.2  Настоящото споразумение може да бъде прекратено по взаимно съгласие, с предизвестие и може също така да се откажете от договора в съответствие с условията, посочени по-долу. Известието за прекратяване може да бъде изпратено по електронен път. 6.3  Всяка страна има право да се откаже от договора, ако другата страна е извършила грубо нарушение по отношение на някоя клауза на договора. 6.4  В случай на тежко нарушение или по-малко сериозни и повторни нарушения на задълженията по настоящия договор, Доставчикът има право да прекрати договора незабавно. 6.5  В случай, че има нарушение на правилата и условията Партньора е длъжен да възвърне размера на щетите в пълен размер. Размерът на щетите не намалява неплатени комисиони.  7. Лични данни  7.1  Партньорът дава своето съгласие за събирането и обработването на неговиге лични данни и използването им за търговските цели на Muziker. 7.2  Използването на личните данни е предмет на Закона 122/2013 за Защитата на личните данни. 7.3  Съгласието за обработватката на личните му данни Партньора може да оттегли по всяко време.  8. Заключителни разпоредби  8.1  Електронните договори,правила и условия се уреждат от Търговския закон и свързаните с него наредби. 8.2  Muziker си запазва правото да променя условията за търговия на партньорската програма. 8.3  Тези условия влизат в сила от 25.03.2016. 


