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Ogólne Warunki Umowy dla Partnerów wee 
(internetowych i stacjonarnych) 
 
(kwiecień 2019 r.)  

 
Grupa Wee działa w branży handlowej Mobile 
Commerce przy użyciu elektronicznych kanałów 
komunikacji oraz prowadzi wirtualną platformę 
handlową (dalej „Platforma”), na której kontrahenci 
internetowi i stacjonarni (dalej łącznie „Partnerzy 
wee”) oferują klientom (dalej „Klienci wee”) 
możliwość zakupu produktów i usług Partnerów wee 
przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmu 
punktów gotówkowych (tzw. cashback). W stosunku 
do każdego zakupu weeConomy (zgodnie z 
definicją w ust. 1.2) przyznaje klientom wee tzw. 
punkty wee. 

 
1. Zastosowanie oraz partnerzy wee 

 
(1) Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie 

do uczestniczących w Platformie Partnerów 
wee oraz powiązanego z nią mechanizmu 
punktów gotówkowych (tzw. cashback).  

(2) Usługodawcą w stosunku do Partnerów wee 
jest spółka weeConomy AG, Burgstrasse 8, 
8280, Kreuzlingen, Szwajcaria, numer 
rejestrowy (UID): CHE- 114.819.805 (Rejestr 
handlowy dla Kantonu Thurgau), tel. + 41 71 
688 6863, e-mail: info@wee.com (dalej 
„weeConomy”).  

(3) Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną 
część umowy, która została zawarta pomiędzy 
danym Partnerem wee i weeConomy (dalej 
„Umowa”) podczas procesu rejestrowania 
Partnera wee.  

(4) Wszelkie odmienne warunki obowiązujące u 
Partnera wee zostają wyłączone. 

(5) weeConomy udostępnia Platformę, na której 
Partnerzy wee mogą oferować produkty i usługi 
do sprzedaży. Umowy związane z czynnością 
sprzedaży są zawierane wyłącznie pomiędzy 
Klientem wee i Partnerem wee. Udostępniane 
reklamy nie stanowią w żadnym przypadku 
oferty pochodzącej od weeConomy. W 
przypadku transakcji sprzedaży weeConomy 
nie działa w charakterze agenta ani 
przedstawiciela danego Partnera wee, jak 
również nie pełni roli nabywcy ani sprzedawcy 
towarów i usługi oferowanych poprzez 
Platformę. Partnerzy wee ponoszą wyłączną 
odpowiedzialność za m.in. treść reklam, 
realizację obowiązku umieszczania oznaczeń i 
informacji wynikającego z przepisów prawa, 
obowiązek udzielenia informacji prawnych i 
uzyskiwania zgód wymaganych w przypadku 
sprzedaży na odległość, dopełnienie obowiązku 
informacyjnego dotyczącego prawa do 
odstąpienia od umowy, a także za treść 
własnych warunków i regulaminów. W 
przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
Partnera wee powyższych postanowień 
weeConomy ma prawo usunąć treści Partnera 
wee zamieszczone na stronie wee.  

 
 

2.  Rejestracja Partnera wee i zawarcie Umowy  

(1) Proces rejestrowania Partnera wee na Platformie 
jest przeprowadzany w serwisie www.wee.com, w 
drodze przesłania przez Partnera wee 
wypełnionego formularza rejestracyjnego i 
udzielenia zgody na niniejsze Ogólne Warunki. 
Stosowany do tego celu formularz rejestracyjny 
stanowi integralną część Umowy zawartej 
pomiędzy Partnerem wee i weeConomy. 
Partner powinien wypełnić formularz rejestracyjny 
dokładnie i zgodnie z prawdą. 

(2) Po zakończeniu rejestracji Partnerzy mogą 
logować się na konta za pomocą nazwy 
użytkownika i hasła. Partnerzy mogą uzyskać 
dostęp do swoich kont za pośrednictwem aplikacji 
do pobrania na telefon komórkowy („Aplikacja”) 
lub poprzez logowanie do systemu internetowego.  

(3) W poszczególnych przypadkach  weeConomy 
zastrzega sobie prawo do odmowy 
zarejestrowania danego kontrahenta bez podania 
przyczyn. 
 

3.  Punkty wee 
 

(1) W Polsce punkt wee odpowiada jednemu euro lub 
jego równowartości w złotych polskich.  

(2) Punkty wee nie są oprocentowane.  
 

4.  Karta wee z numerem rejestracyjnym  
 
(1) Partner może nabyć od weeConomy kartę Klienta 

wee, która zawiera numer rejestracyjny („Karta”), 
w celu przekazania takiej karty potencjalnemu 
Klientowi wee. Z tytułu każdej transakcji 
zrealizowanej za pomocą Karty zostanie naliczona 
na dany rachunek prowizyjny prowizja (więcej 
informacji w ust. 6.2). 

(2) Mogą być nabywane wyłącznie Karty puste (bez 
punktów) i mogą być one wydawane tylko 
potencjalnym Klientom wee.  
 

5.  Opłata i rozliczenia punktów gotówkowych  

 
(1) Partner będzie płacił na rzecz weeConomy opłatę 

z tytułu uczestnictwa i obsługi (dalej „Opłata”) w 
związku z jego uczestnictwem w Platformie, a 
także będzie rozliczał punkty gotówkowe (tzw. 
cashback) udzielone przez weeConomy na rzecz 
Klientów wee.  

(2) W szczególności Partner może według własnego 
uznania określić wysokość Opłaty oraz 
przedstawić proponowaną liczbę punktów 
gotówkowych, które weeConomy ma naliczyć 
Klientom wee. Opłata oraz rozliczenie punktów 
gotówkowych będą  w każdym przypadku wynosić 
0,5% ceny zakupu brutto produktów lub usług, 
które Klient wee nabywa od Partnera za 
pośrednictwem Platformy lub przy pomocy 
Aplikacji bądź Karty. 
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(3) Na swoim koncie Partner wee może zmienić 
taką wysokość Opłaty oraz proponowaną liczbę 
punktów gotówkowych dla Klienta wee. Jeżeli 
poszczególne produkty (lub ich grupy) i/lub 
usługi (lub ich grupy) nie są dostępne za 
pośrednictwem Platformy, Partner wee wskaże 
je w danych ogólnych.  

(4) Opłata do uiszczenia przez Partnera wee oraz 
rozliczenie punktów gotówkowych zostaną 
uwzględnione na Rachunku rozliczeniowym 
danego Partnera wee po zakończeniu danej 
transakcji (por. ust. 6.1). 

(5) W przypadku zrealizowania transakcji Partner 
wee prześle weeConomy potwierdzenie jej 
pomyślnego przeprowadzenia. 

(6) Jeżeli dana transakcja pomiędzy Klientem wee 
i Partnerem wee zostanie anulowana, 
odpowiednia część Opłaty przypadająca na 
taką transakcję i/lub rozliczenie punktów 
gotówkowych zostaną zwrócone. 

(7) Punkty wee dla Klientów wee i/lub Partnerów 
wee mogą zostać anulowane w przypadku 
naruszenia przez Partnera wee niniejszych 
Ogólnych Warunków lub gdy warunki 
przyznania takich punktów nie zostały lub 
przestają być spełnione.  

(8) W przypadku braku wykonania lub 
nieprawidłowego wykonywania niniejszych 
Ogólnych Warunków weeConomy będzie 
uprawniona do wstecznego anulowania 
punktów wee bez uprzedniego zawiadomienia. 
 

6. Rachunki 
 

6.1  Płatności na koncie oraz Rachunek 
rozliczeniowy 

(1) Po utworzeniu konta Partner musi w celu jego 
aktywowania dokonać inicjującej płatności na 
takie konto , aby potwierdzić możliwość 
regulowania Opłaty i/lub rozliczenia punktów 
gotówkowych na rzecz  weeConomy. 

(2) Kwota pierwszej płatności na konto Partnera 
wee prowadzącego tylko sklep w ramach 
Platformy bądź sklep internetowy i stacjonarny 
wynosi 1 000 EUR. W przypadku Partnera wee 
prowadzącego jeden lub więcej sklepów 
stacjonarnych bez sklepu internetowego kwota 
inicjującej płatności wynosi 50 EUR. 

(3) Płatności dla Partnerów wee będą realizowane 
na rachunek prowadzony na weeConomy w 
banku, który zostanie określony przez 
weeConomy, a środki będą przetrzymywane na 
takim rachunku do czasu terminu płatności 
(więcej informacji w ust. 7) wraz ze środkami 
innych Partnerów wee, lecz oddzielnie od 
środków weeConomy. 

(4) Dla każdego Partnera wee weeConomy będzie 
utrzymywać Rachunek rozliczeniowy w formie 
wirtualnej, na którym uznana zostanie płatność 
inicjująca oraz kolejne płatności (por. ust. 6.1.7) 
od danego Partnera wee (dalej „Rachunek 
rozliczeniowy”). 
 

(5) Opłata należna weeConomy lub rozliczenie 
punktów gotówkowych zostaną uwzględnione na 
Rachunku rozliczeniowym po przeprowadzeniu 
transakcji. Na taki rachunek mogą być wpłacane 
bezpośrednio także inne płatności od Partnerów 
wee (np. opłaty wstępne, marketingowe). 

(6) Jeżeli Partner wee nie dokona wpłaty na rachunek 
lub wpłata będzie częściowa bądź będzie 
brakowało przedpłaty na jego rachunku, wówczas 
status jego konta zostanie zamieniony na 
„nieaktywny”. Partner wee nie będzie mógł 
przeprowadzać żadnych transakcji za 
pośrednictwem Platformy i nie będzie tam 
widoczny w ramach swojej osobistej strony. 
Partner wee otrzyma automatyczne żądanie 
dokonania płatności na rachunek. 

(7) Rachunki rozliczeniowe Partnerów wee muszą 
wykazywać minimalne saldo dodatnie w 
wysokości 100 EUR w przypadku handlowców 
internetowych lub 10 EUR w przypadku 
handlowców stacjonarnych  (bez sklepu 
internetowego).   Nie można posiadać salda 
ujemnego. 

(8) Płatności dokonywane na rachunek przez 
Partnerów wee są nieoprocentowane. 
 

6.2 Prowizje oraz Rachunek prowizyjny  
 

(1) Partnerzy wee są uprawnieni do otrzymania 
prowizji w przypadku pozyskania nowych Klientów 
weena potrzeby Platformy. 

(2) Uprawnienie to podlega następującym warunkom: 
(i) pozyskany Klient wee zarejestrował się na 
platformie, (ii) dokonał zakupu od co najmniej 
jednego Partnera wee, od którego dostał punkty 
wee, oraz (iii) Partner wee zapłacił Opłatę i/lub 
rozliczenie punktów kredytowych (więcej 
informacji w ust. 7). 

(3) Dla każdego Partnera wee weeConomy będzie 
utrzymywać Rachunek prowizyjny w formie 
wirtualnej, na którym uwzględniane będą prowizje 
należne Partnerowi wee (dalej „Rachunek 
prowizyjny”). 

 
(4) Prowizja uznawana na Rachunku prowizyjnym 

będzie automatycznie wypłacana Partnerowi wee 
raz na pół roku na rachunek bankowy określony 
przez Partnera wee lub, w przypadku salda w 
wysokości 50 EUR miesięcznie, będzie potrącona 
względem Opłaty i/lub rozliczenia punktów 
gotówkowych – takie wzajemne potrącenie 
należności zostanie uwzględnione także na 
Rachunku rozliczeniowym. 

 
(5) Zapłata salda na rachunek bankowy może 

podlegać dodatkowym opłatom, które będą 
ponoszone przez Partnera wee. Wzajemne 
potrącenie Opłaty i rozliczenia punktów 
gotówkowych będzie nieodpłatne. 

 
 

7.    Termin i regulowanie Opłaty oraz rozliczenia 
       punktów gotówkowych 

 
(1) weeConomy będzie uprawniona do Opłaty i/lub 

rozliczenia punktów kredytowych (por. ust. 5), gdy 
Klient wee dokona zakupu produktów i/lub usług 
od Partnera wee. 
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(2) Opłata i/lub rozliczenie punktów gotówkowych, 
opłaty należne zgodnie z ust. 12.2 oraz inne 
ewentualne obciążenia do zapłacenia przez 
Partnera wee będą pobierane przez weeConomy 
raz na miesiąc z wpłat dokonanych na rachunek 
przez danego Partnera wee, co zostanie 
odpowiednio uwzględnione na Rachunku 
rozliczeniowym tego Partnera wee. W przypadku 
braku lub niewystarczającej kwoty wpłat na 
rachunek Partner wee musi niezwłocznie wpłacić 
zaległe kwoty na rachunek bankowy określony 
przez weeConomy. 

 
8. Fakturowanie automatyczne 

 
(1) weeConomy umieści na koncie Partnera wee 

automatycznie wygenerowaną fakturę za dany 
miesiąc; będzie ona obejmować transakcje 
dokonane przez Partnera wee oraz Opłaty i/lub 
rozliczenie punktów gotówkowych naliczonych 
za taki okres, wraz z podsumowaniem 
transakcji na jego koncie. 

(2) Partner wee będzie odpowiadał za 
zarejestrowanie takiej automatycznej faktury i 
wezwanie do płatności bądź niezwłocznie 
dokonanie stosownych płatności. 

(3) Partner wee wyraża zgodę na automatyczne 
faktury, które będą miały charakter wiążący, 
chyba że zgłosi weeConomy pisemne 
zastrzeżenia w ciągu czterech tygodni od 
otrzymania faktury na swoim koncie. 

 
9. Konfiguracja systemu i obsługa Aplikacji POS 
 
(1) Transakcje pomiędzy Klientami wee oraz 

Partnerami wee przeprowadzane w lokalnych 
sklepach danego Partnera wee będą 
rejestrowane za pośrednictwem aplikacji typu 
POS (dalej „Aplikacja POS”). Po pobraniu 
pełnej ceny zakupu z tytułu produktów i/lub 
usług sprzedanych danemu Klientowi wee 
Partner wee musi wprowadzić taką cenę do 
Aplikacji POS. 

(2) Partner wee jest zobowiązany do 
zainstalowania Aplikacji POS. W celu 
zapewnienia funkcjonalności Aplikacji POS 
Partner wee zapewni transmisję danych i łącze 
internetowe, a także będzie przeprowadzał 
niezbędne aktualizacje oprogramowania. 
Partner wee zapewni, aby w celu płynnej 
obsługi Aplikacji POS w danym sklepie 
lokalnym Partnera wee był obecny podczas 
normalnych godzin pracy przeszkolony 
pracownik. 

(3) W przypadku nieprawidłowych wpisów (np. błąd 
użytkownika) Partner wee niezwłocznie 
skontaktuje się ze weeConomy poprzez biuro 
obsługi w celu powiadomienia weeConomy o 
danym nieprawidłowym wpisie. 

 
10.  Dostęp do Platformy  
 
Partner wee otrzyma tzw. naklejki wee, które można 
umieszczać w widocznym miejscu w sklepie 
stacjonarnym, aby poinformować klientów o 
posiadanym statusie Partnera wee. Partnerzy wee 
prowadzący sklepy internetowe otrzymują prawo do 
umieszczenia swojego logo na Platformie, w 
ramach indywidualnej strony internetowej, przez 
cały okres obowiązywania Umowy. 

11. Obowiązki Partnera wee 

 
(1) Partner wee przekaże dane weeConomy 

informacje dotyczące rachunku bankowego, aby 
weeConomy mogła regulować prowizje. Partner 
wee odpowiednio udokumentuje posiadany 
rachunek bankowy. 

(2) Zmiany danych osobistych lub firmowych 
Partnera wee bądź danych bankowych 
wymagają niezwłocznego poinformowania 
weeConomy poprzez dokonanie korekty takich 
danych w ramach konta Partnera wee na portalu 
www.wee.com. 

(3) Partner wee jest zobowiązany przestrzegać 
wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych 
przez weeConomy, a w szczególności chronić 
urządzenia przez dostępem nieupoważnionych 
osób trzecich, systematycznie zabezpieczać 
dane przed utratą oraz przechowywać 
informacje dostępowe, hasła oraz kody PIN i nie 
udostępniać ich osobom trzecim. 

(4) Partner wee niezwłocznie poinformuje 
weeConomy w przypadku utraty danych 
dostępowych lub hasła, a także o wszelkich 
podejrzeniach nieprawidłowego wykorzystania 
jego konta. 

(5) Dodatkowo do powyższego Partner wee 
będzie przestrzegał obowiązku dochowania 
należytej staranności w związku z 
przeprowadzaniem transakcji z Klientami wee 
i weeConomy. 

 
12. Konto nieaktywne  

 
(1) Partner wee będzie aktywnie uczestniczyć w 

Platformie oraz w związanym z nią systemie 
punktów gotówkowych. 

(2) Konto, na którym nie ma aktywności przez 12 
lub więcej kolejnych miesięcy, zostanie 
obciążone opłatą administracyjną w wysokości 
10 EUR miesięcznie, począwszy od 13. 
miesiąca braku aktywności aż do czasu 
zaobserwowania nowej aktywności na koncie 
lub braku środków na koncie Partnera wee. 

(3) W przypadku braku nowej aktywności na koncie 
przez okres ponad 12 kolejnych miesięcy i 
braku środków na nim konto Partnera wee 
zostanie na stałe usunięte, a stosunek umowny 
automatycznie wygaśnie.  

 

13.  Własność intelektualna, materiały 

reklamowe i inne treści 

 
(1) Wszystkie prawa własności intelektualnej (w 

tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, 
domeny itp. zarówno zarejestrowane, jak i 
niezarejestrowane) pozostaną własnością 
weeConomy i lub jej licencjodawców.  
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(2) Logo, znaki towarowe, teksty i inna zawartość 
serwisu www.wee.com lub Aplikacji są 
chronione na podstawie przepisów o znakach 
towarowych i prawach autorskich. Partnerzy 
wee nie mogą w całości ani częściowo używać 
do własnych celów materiałów, treści ani 
znaków towarowych Grupy, niezależnie od 
formy i sposobu, a w szczególności nie mogą 
ich powielać, rozpowszechniać, sprzedawać, 
licencjonować, rozprowadzać, kopiować, 
publikować, pokazywać w sieci, publicznie 
odtwarzać ani wyświetlać, przekazywać, 
wznawiać, modyfikować, przetwarzać, 
tłumaczyć, korygować lub wykorzystywać w 
niedozwolony sposób. 

(3) Wszystkie materiały prezentacyjne, reklamowe, 
szkoleniowe, filmowe itp. (w tym fotografie) 
Grupy są objęte prawami autorskimi. Partnerzy 
wee nie mogą wykorzystywać ich w całości ani 
częściowo bez wyraźnej pisemnej zgody 
weeConomy, niezależnie od formy, a w 
szczególności nie mogą ich powielać, 
pokazywać w sieci, przetwarzać ani publicznie 
udostępniać, chyba że zostało to w sposób 
wyraźny dozwolone w niniejszych Warunkach 
lub gdy zostały one udostępnione Partnerowi 
wee specjalnie do celów reklamowych. Zasady 
prowadzenia działalności promocyjnej 
obowiązujące w weeConomy będą dostępne. 

(4) Wszelka własność intelektualna powiązana z 
usługami weeConomy, w szczególności z 
oprogramowaniem, pozostaje własnością 
weeConomy lub stosownego właściciela praw 
autorskich. Partnerowi wee udzielane jest 
niezbywalne, ograniczone w czasie i 
niewyłączne uprawnienie do zgodnego z 
Umową wykonywania takich praw. Partner wee 
nie jest uprawniony do żadnych innych praw. 

(5) Wszystkie nieodpłatne materiały reklamowe 
oraz inne rzeczy udostępnione przez 
weeConomy mogą zostać cofnięte w dowolnym 
czasie ze skutkiem od danej chwili. 

(6) Podczas prowadzenia działalności Partner wee 
nie może sugerować, że reprezentuje 
weeConomy. Nie może także podejmować 
żadnych czynności ani zobowiązań w imieniu 
lub na rzecz weeConomy. W szczególności 
Partner wee nie może bez uprzedniej pisemnej 
zgody weeConomy odpowiadać na zapytania 
mediów dotyczące weeConomy lub Grupy, 
produktów objętych Umową, systemów 
sprzedaży lub innych usług związanych z 
Umową. Partner wee niezwłocznie przekaże 
weeConomy wszystkie zapytania otrzymane od 
mediów. 

14. Naruszenie Umowy przez Partnera wee i 
odpowiedzialność 

 
(1) Partner wee naprawi naruszenia przepisów 

Umowy lub obowiązującego prawa niezwłocznie 
po uzyskaniu takiej wiedzy, lecz nie później niż 
w ciągu 14 dni od otrzymania takiego żądania 
od weeConomy. 

(2) Partner wee ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie szkody poniesione przez weeConomy 
z tytułu naruszenia przepisów Umowy lub 
obowiązującego prawa, za które ponosi winę. 

 

(3) W przypadku roszczeń wnoszonych przeciwko 
weeConomy przez osoby trzecie z powodu 
naruszenia przez Partnera wee przepisów 
Umowy lub obowiązującego prawa, zwolni on 
weeConomy z odpowiedzialności. Partner wee 
będzie ponosił w szczególności rozsądne i 
zwyczajowe koszty, m.in. koszty obsługi 
prawnej, koszty sądowe i odszkodowania, 
którymi będzie w tym zakresie w uzasadniony 
sposób obciążona weeConomy. 

15. Blokada konta 
 
(1) weeConomy może całkowicie lub częściowo 

zablokować konto Partnera wee, bez 
uprzedniego powiadomienia, bądź może 
ograniczyć je do wybranych usług w przypadku 
istnienia ważnych powodów w świetle ust. 20 
poniżej, bądź gdy blokada leży w zakładanym 
interesie Partnera wee (np. naruszenie konta 
przez osobę trzecią), gdy istnieją uzasadnione 
wątpliwości co do przestrzegania obowiązków 
Partnera wee wynikających z Umowy lub gdy 
Partner wee jest podejrzewany lub dopuścił się 
nieprawidłowego wykorzystania swojego konta.  

(2) Partner wee zostanie poinformowany o 
założeniu blokady za pośrednictwem 
stosownych środków komunikacji. Blokada 
może być utrzymywana do czasu, gdy jej 
przyczyna przestanie istnieć. 

(3) Jeżeli Partner wee jest odpowiedzialny za 
przyczynę blokady, może zostać obciążony 
opłatą do 50 EUR za dokonanie blokady oraz 
jej zdjęcie. Partner wee może wykazać niższą 
wartość szkody lub brak szkody lub kosztów, a 
wówczas opłaty zostaną stosownie 
pomniejszone.  

(4) W przypadku udowodnienia nieprawidłowego 
użycia po stronie Partnera wee, jego konto 
zostanie usunięte. 

 
16.  Zapewnienia  

 
(1) weeConomy jest zobowiązana względem 

Partnera wee do prowadzenia Platformy z 
zachowaniem należytej staranności oraz  
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz do 
dążenia do zapewnienia stałego i 
niezakłóconego funkcjonowania usług.  

 
(2) weeConomy nie zapewnia nieprzerwanego, 

płynnego i bezproblemowego działania jej 
usług, np. określonego czasu i szybkości 
transmisji danych, stałej dostępności serwisu 
www.wee.com, treści i usług tworzonych przez 
osoby  trzecie lub Partnerów wee, lub od nich 
pobieranych, całkowitej ochrony Platformy 
przed nieautoryzowanym dostępem, ochrony 
przed szkodliwym oprogramowaniem, 
wirusami, spamem, trojanami, śledzeniem 
(phishing) i innymi działaniami stron trzecich o 
bezprawnym charakterze, a także ochrony 
przed utratą danych w wyniku awarii.  
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(3) weeConomy zastrzega sobie prawo do 
czasowego ograniczania usług w celu 
wykonywania obsługi technicznej (w zakresie 
serwerów, limitów, konserwacji, zabezpieczeń, 
aktualizacji oprogramowania). 

(4) weeConomy nie gwarantuje wiarygodności 
finansowej Klientów wee, ich świadczenia oraz 
realizacji obowiązków wynikających z transakcji 
pomiędzy Klientem wee a Partnerem we. 
weeConomy nie udziela także gwarancji 
odnośnie liczby Klientów wee korzystających z 
Platformy.  

 
17. Użycie informacji 
 
(1) weeConomy jest uprawniona do uzyskiwania 

informacji o postępach w sprzedaży 
prowadzonej przez Partnerów wee  i 
publikowania faktycznych danych w tym 
zakresie w serwisie www.wee.com, lecz bez 
podawania konkretnych liczb ani nazw/nazwisk. 
weeConomy jest uprawniona do przekazywania 
i publikowania danych statystycznych 
dotyczących sprzedaży i punktów wee bez 
ujawniania konkretnych informacji o Partnerze 
wee ani o jego klientach wee. 

(2) Partner wee zgadza się, aby weeConomy 
tworzyła i publikowała zdjęcia sklepów 
lokalnych Partnerów wee, w tym filmy 
reklamowe. 

(3) weeConomy zastrzega sobie prawo do 
prowadzenia systemu oceniającego Partnerów 
wee, który będzie obejmował przede wszystkim 
średni okres przetwarzania płatności, a także 
do udostępniania wyników takiej oceny 
Klientom wee. 

 
18.  Poufność 
 
Partner wee jest zobowiązany przestrzegać 
poufności informacji, tajemnic produktowych i 
przedsiębiorstwa, które mogą zostać poznane 
podczas negocjowania i zawierania Umowy. 
 
19.  Okres obowiązywania Umowy i jej 

wypowiedzenie 
 
(1) Umowa pomiędzy Partnerem wee i 

weeConomy jest zawierana na nieoznaczony 
okres.  

 
(2) Umowa może zostać wypowiedziana w 

dowolnym czasie, w formie pisemnej, z 30-
dniowym wypowiedzeniem. Umowa ulega 
automatycznemu wygaśnięciu w wyniku braku 
aktywności, zgodnie z ust. 12.(3) Ogólnych 
Warunków. W przypadku rozwiązania  Umowy 
strony wspólnie rozliczą względem siebie 
należności i zobowiązania, a wszystkie 
zobowiązania danej strony nieuregulowane na 
dzień zakończenia Umowy muszą zostać 
rozliczone niezwłocznie. 

(3) Jeżeli Partner wee jest osobą fizyczną, Umowa 
zostanie rozwiązana najpóźniej z dniem jego 
śmierci; jeśli jest podmiotem wpisanym do 
rejestru handlowego, wówczas Umowa zostanie 
rozwiązana wraz z wykreśleniem go z rejestru. 

 
 

 

20. Wypowiedzenie Umowy 
 
(1) W przypadku wystąpienia istotnych przyczyn 

weeConomy jest uprawniona rozwiązać 
Umowę z Partnerem wee bez uprzedniego 
wypowiedzenia. Istotną przyczyną są w 
szczególności:  
 

a) przesłanki wskazujące na korzystanie 
przez Partnera wee z usług weeConomy 
do celów niezgodnych z Umową;  
 

b) prawomocne orzeczenie właściwego 
sądu lub ostateczna decyzja urzędu 
zobowiązująca weeConomy do 
zaprzestania świadczenia usług 
Partnerowi wee;  

 
c) uzasadnione domniemanie, że Partner 

wee przestawił podczas zawierania 
Umowy niezgodne z prawdą lub niepełne 
dane;  

 
d) Partner wee zalega z zapłatą lub 

świadczeniem pomimo kilkukrotnego 
wezwania; 

 
e) istotny interes publiczny;  

 
f) zwrócenie dokumentów lub dostawy od 

Partnera wee z adnotacją „zmiana 
adresu”, „adresat nie żyje”, „odmowa 
przyjęcia”, „adresat nieznany” lub 
analogiczną wzmianką, chyba że Partner 
wee poprawi błędne dane w ciągu 30 dni 
od stosownego żądania;  

 
g) Partner wee nie wywiązał się ze 

zobowiązania do naprawy w świetle ust. 
14 w terminie lub po uprzednim 
naruszeniu nastąpiło ponownie takie 
samo lub porównywalne naruszenie, za 
które odpowiada.  

 
(2) Po wypowiedzeniu przez weeConomy Umowy z 

uzasadnionych przyczyn Partner wee nie 
będzie uprawniony do kolejnych płatności od 
weeConomy. 

 
(3) W przypadku istotnych przyczyn Partner wee 

jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze 
weeConomy bez uprzedniego wypowiedzenia. 
Istotną przyczyną są w szczególności:  
 
a) weeConomy umyślnie rażąco naruszyła 

Umowę, a takie naruszenie nadal trwa i 
weeConomy nie naprawiła go mimo 
prawidłowego, pisemnego wezwania od 
Partnera wee;  

b) zostało wszczęte przeciwko weeConomy 
postępowanie upadłościowe lub został 
odrzucony wniosek o jego otwarcie z 
powodu braku środków na pokrycie 
kosztów postępowania, bądź weeConomy 
stała się niewypłacalna lub ogłoszono jej 
upadłość w ramach postępowania 
egzekucyjnego. 
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21. Zmiana Umowy 
 
(1) weeConomy zastrzega sobie prawo do zmiany 

w dowolnym czasie postanowień Umowy, 
zgodnie z uzasadnionym interesem 
weeConomy. Zmiany będą zgłaszane 
Partnerowi wee w stosownej formie i uznawane 
za zaakceptowane, chyba że Partner wee 
zgłosi zastrzeżenia w ciągu 30 dni od wysłania 
informacji o zmianie. 

(2) Partner wee będzie akceptować zmiany do 
postanowień Umowy wprowadzane z 
przyczyn technicznych i funkcjonalnych, 
jeżeli będą korzystne dla Partnera wee lub 
będą powodować wyłącznie niewielkie 
ograniczenia usług bez wpływu na 
zasadniczą realizację postanowień Umowy. 
Ponadto dozwolone są zmiany niezbędne ze 
względu na uwarunkowania prawne (np. 
przepisy o zapobieganiu praniu brudnych 
pieniędzy, regulacyjne, podatkowe itp.) bądź 
orzeczenia sądowe. 

 
22.  Odpowiedzialność weeConomy 
 
(1) Z tytułu szkód ponoszonych przez Partnera 

wee ze strony weeConomy, jej pełnomocników 
lub przedstawicieli weeConomy będzie ponosić 
odpowiedzialność wyłącznie za winę umyślną 
lub rażące zaniedbanie. Takie ograniczenie 
odpowiedzialności nie ma zastosowania w 
przypadku obrażeń ciała, utraty życia lub 
naruszenia istotnych postanowień Umowy. 
Istotne postanowienia Umowy obejmują 
obowiązki, których naruszenie spowodowałoby 
zagrożenia dla celu Umowy i na wykonywaniu 
których Partner wee może polegać.  

 
(2) weeConomy nie przyjmuje odpowiedzialności 

za zawartość, poprawność, kompletność lub 
aktualność (w tym dostępność produktów i 
usług) reklam tworzonych przez Partnerów wee 
ani za realizację, spełnienie lub egzekwowanie 
umowy pomiędzy Partnerem wee a Klientem 
wee zawartej za pośrednictwem Platformy. 
weeConomy nie ponosi także 
odpowiedzialności za produkty i usługi 
oferowane na Platformie (co obejmuje 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi, 

 
(3) gwarancyjną, produktową, odszkodowawczą 

lub inną podstawę prawną). 
 
23. Inne postanowienia  
 
(1) Zasadniczo weeConomy komunikuje się z 

Partnerem wee elektronicznie i bezpośrednio za 
pomocą platformy internetowej lub poczty 
elektronicznej.  

(2) Zabezpieczenia, zmiany i uzupełnienia 
niniejszych Ogólnych Warunków, szczególnych 
postanowień lub innych dokumentów Umowy 
wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z 
zastrzeżeniem ust. 21 oraz bardziej 
rygorystycznych przepisów prawa w tym 
zakresie. Dotyczy to także anulowania wymogu 
zachowania formy pisemnej.  

(3) weeConomy w sposób wyraźny 
zastrzega sobie prawo do konsultowania 
się ze osobami trzecimi w zakresie 

obowiązków wynikających z Umowy, a 
także do przeniesienia całej działalności 
lub jej części na osobę trzecią. 
weeConomy może także dokonać 
przelewu praw z Umowy na strony 
trzecie bez zgody Partnera wee. 

(3) Partner wee będzie akceptować zmiany do 
postanowień Umowy wprowadzane z przyczyn 
technicznych i funkcjonalnych, jeżeli będą 
korzystne dla Partnera wee lub będą 
powodować wyłącznie niewielkie ograniczenia 
usług bez wpływu na zasadniczą realizację 
postanowień Umowy. Ponadto dozwolone są 
zmiany niezbędne ze względu na 
uwarunkowania prawne (np. przepisy o 
zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, 
regulacyjne, podatkowe itp.) bądź orzeczenia 
sądowe. 

(4) Partner wee może dokonać przelewu praw z 
poszczególnych lub wszystkich praw i 
obowiązków z Umowy na osoby trzecie 
wyłącznie za pisemną zgodą weeConomy. 

(5) Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone 
w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek 
rozbieżności polska wersja jest językowa ma 
znaczenie rozstrzygające. Tłumaczenia służą 
wyłącznie celom informacyjnym i nie mają 
mocy prawnej.  

 
(6) W przypadku nieważności postanowienia 

Ogólnych Warunków pozostanie ono bez 
wpływu na pozostałe postanowienia Ogólnych 
Warunków i ewentualne umowy zawierane na 
ich podstawie. Nieważne postanowienie 
zostanie zastąpione ważnym postanowieniem o 
treści zasadniczo odzwierciedlającej 
postanowienie pierwotne. Powyższe ma 
zastosowanie także w przypadku luk w 
Umowie. 

 

24.  Prawo właściwe i jurysdykcja 
 
(1) Umowa podlega przepisom prawa 

szwajcarskiego z wyłączeniem Konwencji ONZ 
o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów.  

(2) Miejscem jurysdykcji sądowej jest Kreuzlingen 
w Szwajcarii. Inna jurysdykcja sądowa 
wynikająca z przepisów na poziomie 
państwowym będzie uwzględniana. 

 

 


