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Regulamin Programu Partnerskiego ProfitBASE 
 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Organizatorem programu partnerskiego ProfitBASE zwanego dalej Programem jest TechBase Sp. z o. o. z 

siedzibą w Gdańsku, ul. Pana Tadeusza 14, 80-123 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem. 

2. Program skierowany jest do autoryzowanych Użytkowników Katalogu a2s.pl. 

3. Udział w Programie jest dobrowolny. Użytkownik może w dowolnym momencie przystąpić lub zrezygnować z 

udziału w Programie. Przystępując do Programu staje się jego Uczestnikiem. 

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz 

akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Zarówno przystąpienie, udział, jak i rezygnacja z Programu jest całkowicie darmowa.  

6. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 DEFINICJE 

Program – Program Partnerski ProfitBASE 

Organizator – organizator Programu – firma TechBase Sp. z o.o. 

Katalog – Internetowy Katalog Produktów automatyki przemysłowej, informatyki oraz elektroniki przemysłowej 

a2s.pl 

Użytkownik – zarejestrowany użytkownik Katalogu, który został autoryzowany przez pracownika firmy 

TechBase 

Uczestnik – Użytkownik, który przystąpił do Programu ProfitBASE 

ProfitPunkty – wartość, którą Uczestnik otrzymuje i konsumuje uczestnicząc w Programie 

Saldo punktów – aktualna ilość punktów możliwych do wykorzystania przez Uczestnika 

Upust – wartość, o która zostanie pomniejszona wartość netto zamówienia (punkty przeliczone na euro centy) 

Osoba Polecona – inny Uczestnik Programu, który podczas rejestracji konta w Katalogu podał login (adres email) 

Uczestnika 

Data aktywacji punktów – czas, kiedy przyznano daną partię należnych punktów powiększając w ten sposób 

Saldo punktów Uczestnika 

 

 

§ 3 OPIS PROGRAMU 

 

1. Program ProfitBASE ma na celu nagradzanie stałych klientów poprzez przyznawanie im ProfitPunktów. 

ProfitPunkty mają określoną wartość, która może być przeniesiona na upust w zamówieniu lub gotówkę zgodnie 

z niniejszym Regulaminem. 

2. ProfitPunkty gromadzone są na koncie Użytkownika Katalogu a2s.pl. W każdej chwili istnieje możliwość 

sprawdzenie ilości (wysokości Salda punktów) i aktualnej wartości posiadanych punktów. 

3. Każda operacja przyznania ProfitPunkty powiększa Saldo punktów, a każda operacja ich wykorzystania, je 

pomniejsza. 

4. Uczestnik ma możliwość przekazania lub otrzymania punktów od innego Uczestnika Programu. W ten sposób 

przekazane punkty zasilają Saldo punktów wskazanemu Uczestnikowi. Nowy posiadacz ma możliwość ich 

wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

5. Wartość 1 punktu ustala się na 1 euro cent. Wartość ProfitPunkty przeliczana jest na złotówki każdorazowo przy 

konsumpcji określonej ilości punktów. 
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6. Przyznane ProfitPunkty ważne są na koncie Uczestnika 24 miesiące od daty ich aktywacji. Aby przedłużyć 

ważność wszystkich posiadanych ProfitPunktów o kolejne 6 miesięcy (maksymalna ważności punktów to 24 

miesiące), Uczestnik powinien zasilić konto jednorazowo, co najmniej 1000 ProfitPunktów zgodnie z zasadami 

ich przyznawania. 

 

§ 4 PRZYZNAWANIE PUNKTÓW 

 

1. ProfitPunkty naliczane są automatycznie przy każdym zrealizowanym zamówieniu przez konto Uczestnika w 

Katalogu a2s.pl.  

2. ProfitPunkty przyznawane są również przy realizacji zamówień przez Osoby Polecone. W tym przypadku 

Uczestnik otrzymuje 50% ilości ProfitPunktów, która otrzymuje Osoba Polecona. 

3. Ilość ProfitPunktów przyznana przy każdym zamówieniu jest  sumą ilości punktów określoną indywidualnie dla  

wszystkich produktów zamówienia. Po zalogowaniu w Katalogu, przy każdym produkcie prezentowana jest 

aktualna ilość ProfitPunktów przypadającą na jedną sztukę w zamówieniu. 

4. Zamówienie zrealizowane oznacza moment, kiedy towary zostały wysłane i zapłacone. W przypadku odstąpienia 

od umowy sprzedaży, anulowania zamówienia, nieodebrania przesyłki, zwrotu towaru Organizator zastrzega 

sobie prawo pomniejszenia Salda punktów o ilość przyznanych ProfitPunktów wynikających z danego 

zamówienia. 

5. Jako bonus Organizator może przyznawać dodatkowe ProfitPunkty Uczestnikowi poprzez specjalne akcje 

promocyjne, z których Uczestnik może skorzystać.  

 

 

§ 5 WYKORZYSTANIE PUNKTÓW 

 

1. Warunkiem skorzystania z ProfitPunktów jako upustu w zamówieniu jest możliwość wykorzystania 2000 

punktów lub ich wielokrotności. Wartość punktów pomniejsza wartość netto zamówienia. Wartość 

konsumowanych ProfitPunktów nie może przekroczyć wartości zamówienia. 

2. ProfitPunkty mogą być zamienione na gotówkę. Liczba punktów podlegających wymianie to 4000 lub ich 

wielokrotność. Przy przeliczaniu punktów na gotówkę potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25% ich 

wartości. 

3. W przypadku wykorzystanie ProfitPunktów w formie pieniężnej (zamiana na gotówkę) Uczestnik ma obowiązek 

wystawić fakturę bądź rachunek Organizatorowi programu. Organizator zobowiązuje się do wypłaty należnej 

kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. 

 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W ramach Programu Partnerskiego dopuszcza się działania Uczestników mające na celu promowanie Programu 

oraz Katalogu a2s.pl poprzez promocje swojego konta, jako osoby polecającej. Działania te muszą być zgodne z 

niniejszym regulaminem, polskim prawem i ogólnie przyjętymi zasadami panującymi w Internecie (netykieta). 

2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do 

wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę zebranych punktów. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w dowolnym momencie. W tym przypadku zerowane jest 

aktualne Saldo zgromadzonych punktów. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie wynikłe obowiązki prawne i podatkowe Uczestników 

wynikające z udziału w Programie. 

5. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wartości aktualnego Salda punktów 

Uczestnika. 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji 

na stronie www.a2s.pl/profitbase. Niewykorzystane punkty zebrane zostają anulowane z dniem zakończenia 

Programu. Wykorzystanie punktów dokonane przed datą zakończenia Programu podlega realizacji zgodnie z 

Regulaminem. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania 

Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie 

www.a2s.pl/profitbase. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Osoby Poleconej. Wskazywanie Osoby 

Polecającej w ramach Programu, nie obejmuje pracowników tej samej firmy. 


