PROGRAM DE AFILIERE

PROGRAMUL DE AFILIERE NIXAP
Prezentul Acord este o ofertă publică și reglementează relația dintre partener și NIXAP și stabilește condițiile și modul de
participare la Programul de afiliere. În conformitate cu legislația Română, acceptarea ofertei este egală cu încheierea
contractului în condițiile stabilite în ofertă.
Momentul acceptării acestui Acord este de a comite acțiuni concludente care vizează utilizarea programului de afiliere
NIXAP. Din momentul depunerii de către partener a cererii de participare la Programul de afiliere și obținerea accesului la
cabinetul personal al Programului de afiliere, condițiile prezentului Acord sunt obligatorii pentru partener.
1. TERMENII UTILIZAȚI
1.1. Prezentul Acord utilizează următorii termeni și definiții:
Programul de afiliere – este un program de atragere a utilizatorilor de către partener în condițiile prezentului Acord.
Platforma – software complex, plasat în rețeaua Internet, pe site-ul https://nixap.com. Serviciul include, dar nu se limitează
la un complex de informații, texte, elemente grafice, design, imagini, foto și video, și alte rezultate ale activității intelectuale,
precum și a programelor pentru CALCULATOR, conținute în sistemul informațional, care să asigure disponibilitatea unor
astfel de informații în rețeaua Internet la adresa de rețea https://nixap.com.
Înregistrarea – este o procedură în care partenerul furnizează date fiabile despre el însuși pe formularul aprobat de NIXAP,
precum și datele de conectare și parola. Înregistrarea este considerată finalizată numai în cazul trecerii cu succes a
Partenerului a tuturor etapelor sale, inclusiv activarea efectuată prin trecerea la un link unic trimis la adresa de e-mail
specificată de partener. Activarea referinței de către partener este momentul încheierii acestui Acord între partener și NIXAP,
adică acordul complet și necondiționat al părților cu termenii prezentului Acord.
Partener – participant la Programul de afiliere, persoana care a acceptat prezentul Acord.
Utilizator – persoana înregistrată în Platforma prin intermediul Banner sau link-ul de recomandare.
Interfața programului de afiliere – sistemul de instrumente furnizat de NIXAP partenerului prin introducerea login-ului și a
parolei pentru executarea prezentului Acord
Referal Link – este un link care conține un cod special care vă permite să identificați utilizatorul care a intrat pe site-ul
nixap.com la invitația unui partener. Referințele sunt generate automat de sistem personal pentru fiecare partener. Fiecare
link de recomandare este unic, două link-uri identice nu pot fi.
Banner – bloc grafic, pe site-ul partenerului, atunci când interacționează cu care se face clic pe link-ul de recomandare.
Trafic – volumul de utilizatori este fixat automat de sistem atunci când trece printr-un link de recomandare sau un banner
luat în considerare de sistem în interfața programului de afiliere.
1.2. Toți ceilalți termeni și definiții care se găsesc în textul acordului sunt interpretate de părți în conformitate cu legislația
României și regulile obișnuite de interpretare a termenilor relevanți pe internet.
1.3. Titlurile articolelor, precum și designul acordului sunt concepute exclusiv pentru comoditatea utilizării textului
Acordului și nu au o semnificație juridică literală.
2. SUBIECTUL ACORDULUI
2.1. Prezentul Acord este o ofertă publică și reglementează relația dintre partener și NIXAP și stabilește condițiile și modul
de participare la programul de afiliere NIXAP.
2.2. În conformitate cu prezentul Acord, NIXAP propune unui partener să atragă utilizatorii pe Platforma prin contact direct,
întâlnire și/sau link-uri de recomandare cu următorii termeni:
2.2.1. Partenerul primește comision din tranzacțiile utilizatorilor în conformitate cu Punctul 5.1. din prezentul Acord.
2.2.2. NIXAP oferă partenerului acces la un sistem de statistici privind plățile, vizitele și înregistrările utilizatorilor în cadrul
Platformei pentru executarea prezentului Acord actualizat în timp real.
2.2.3. NIXAP plătește partenerului plăți din tranzacțiile utilizatorilor în conformitate cu Punctul 5 din prezentul Acord.
2.2.4. NIXAP oferă partenerului un suport 24 de ore pe zi pentru punerea în aplicare a prezentului Acord.
2.3. Pentru a vă alătura programului de afiliere, partenerul trebuie să se înregistreze pe pagina de destinație a programului
de afiliere, situată la adresa de rețea https://partners.nixap.com precum și confirmarea adresei de e-mail. După
confirmarea adresei de e-mail, Partenerul are acces la interfața programului afiliat.
2.4. Materialele de plasare (care includ coduri banner de diferite dimensiuni și referințe), precum și un sistem de statistici
privind vizitele, înregistrările și plățile utilizatorilor în timp real sunt afișate în interfața programului de afiliere.
2.5. Accesul Partenerului la interfața programului de afiliere se realizează prin autorizare, cu specificarea login-ului personal
și a parolei.
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3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. GARANȚII
3.1. Partenerul are dreptul:
3.1.1. Plaseze banner-ul și / sau link-ul de recomandare într-un mod care nu este interzis de prezentul Acord, precum și
legislația internațională și națională în vigoare.
3.1.2. Se va adresa la NIXAP prin metodele prevăzute de prezentul Acord pentru a rezolva problemele legate de serviciu și
programul de afiliere.
3.1.3. Partenerul are dreptul de a-și asigura securitatea datelor cu caracter personal, atâta timp cât depinde de NIXAP în
conformitate cu legislația internațională și națională în vigoare
3.2. Partenerul este obligat:
3.2.1. Să îndeplinească condițiile prezentului acord cu bună-credință, să nu încalce legislația națională și internațională în
vigoare, să nu încalce drepturile și interesele legitime ale terților.
3.2.2. Să depună eforturi pentru a asigura securitatea datelor de conectare la interfața programului de afiliere de la terți. În
cazul pierderii datelor de conectare la interfața programului de afiliere și/sau pentru a obține acces la astfel de date
ale terților, raportați imediat NIXAP.
3.3. NIXAP se obligă:
3.3.1. Plata în timp util și integral a partenerului în conformitate cu termenii prezentului Acord.
3.3.2. Să depună toate eforturile posibile pentru a menține funcționarea Platformei și a componentelor interfeței
programului de afiliere.
3.3.3. Să ofere suport tehnic cuprinzător și complet cu privire la aspectele legate de activitatea programului de afiliere și
punerea în aplicare a prezentului Acord.
3.3.4. De a asigura confidențialitatea și integritatea datelor de înregistrare primite de la Partener, cu excepția cazurilor când
o astfel de divulgare a avut loc din cauze independente de NIXAP, și, de asemenea, cu excepția cazurilor prevăzute de
legislația internațională și legislația națională.
3.3.5. NIXAP nu se angajează să controleze în prealabil modalitățile de plasare a bannerelor și referințelor partenerului și, în
nici un caz, nu este răspunzător pentru respectarea cerințelor legislației internaționale și naționale în vigoare, precum
și pentru eventuala încălcare a drepturilor terților în legătură cu acțiunile partenerului.
3.4. NIXAP are dreptul:
3.4.1. Suspendarea accesului la Platformă și interfața programului de afiliere pentru timpul necesar pentru efectuarea
lucrărilor planificate și preventive și de recuperare pe echipamente cu notificarea prealabilă a partenerului.
3.4.2. Solicitați detalii suplimentare despre identitatea partenerului, inclusiv copii ale documentelor oficiale de identitate ale
partenerului. NIXAP va furniza datele cu caracter personal ale partenerului la cererea autorităților publice autorizate în
conformitate cu legislația internațională și națională în vigoare.
3.4.3. Suspendarea executării prezentului acord cu dezactivarea accesului partenerului la interfața programului de afiliere în
cazul încălcării de către partener a termenilor prezentului Acord.
3.5. Garanția părților:
3.5.1. NIXAP garantează, în conformitate cu prezentul Acord, plata în timp util, integral și în mod corespunzător afiliat.
3.5.2. NIXAP nu garantează lipsa erorilor tehnice în activitatea Platformei și a programului de afiliere și funcționarea
sistemelor de plăți prin care vor fi efectuate plăți afiliate.
3.5.3. Partenerul garantează că are vârsta de 18 (optsprezece) ani sau a atins o altă vârstă de maturitate prevăzută pe
teritoriul jurisdicției sale și are capacitatea de a încheia prezentul Acord, care are o forță juridică obligatorie, în numele
său propriu sau în numele persoanei fizice sau juridice în interesul căreia încheie prezentul Acord.
3.5.4. Partenerul garantează autenticitatea acordate la Înregistrarea datelor, înțelege și acceptă că efectele de acordare a
neadevărate sau informații inexacte poate crea probleme în punerea în aplicare a prezentului Acord, responsabilitatea
pentru care se află în întregime pe Partener.
3.5.5. Partenerul înțelege că NIXAP nu oferă consultanță juridică și recomandări cu privire la legislația sau cerințele ale căror
acțiuni se aplică partenerului cu privire la respectarea de către partener a legislației în vigoare și a cerințelor.
3.5.6. Partenerul este de acord că va rambursa NIXAP orice daune suferite de NIXAP în legătură cu încălcarea de către
partenerul prezentului Acord și drepturile terților.
4. CRITERII DE RECOMANDARE
4.1. Plasarea linkurilor de recomandare și a bannerelor - poate fi efectuată pe orice pagină de pe Internet, vizualizată de
trimiteri potențiale într-un mod care nu este interzis de prezentul Acord, precum și de legislația internațională și națională.
4.2. Se admite plasarea de link-uri de recomandare în rețelele sociale: pe pagina personală și în comunitățile tematice; pe
forumuri, generale, tematice, în mesaje și/sau în semnătură personală a Partenerului; în stare de programe pentru
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mesagerie instant (skype, messenger, rețele de socializare și altele), publicarea de articole tematice, care conțin link-uri de
trimitere; plasarea de link-uri de recomandare și Bannere pe site-ul, blog-ul, și așa mai departe.
4.3. NIXAP permite utilizarea următorului tip de trafic:
•
site-uri web
•
publicitate teaser
•
publicitate direcționată
•
rețele sociale
•
e-mail-Newsletter (cu acordul prealabil cu NIXAP)
4.4. NIXAP nu permite utilizarea următorului tip de trafic:
•
CashBack - utilizarea conturilor proprii pentru a obține compensarea costurilor;
•
ClickUnder - sistem de navigare automată prin link-ul de recomandare atunci când faceți clic pe orice zonă a
ecranului;
•
PopUnder - utilizarea traficului generat de sistemele de schimb de bannere, schimbul de clicuri;
•
Publicitate contextuală;
•
Link-ul de recomandare nu trebuie distribuit prin metoda spam
•
Este interzisă inducerea în eroare a utilizatorilor cu privire la caracteristicile și calitatea serviciului, titularul de Drept
al Serviciului și furnizarea de informații false utilizatorilor despre serviciu.
4.5. În cazul încălcării de către partener a prevederilor acestei secțiuni, NIXAP are dreptul să dezactiveze contul de la
Programul de Afiliere fără avertisment și să blocheze fondurile acumulate.
5. MODUL DE PLATĂ A REMUNERAȚIEI AFILIATE
5.1. Recompensa afiliatului este de:
•
20% dacă numărul de clienți este între 1 – 100 clienți activi
•
25% dacă numărul de clienți este între 101 – 200 clienți activi
•
30% dacă numărul de clienți este peste 201 clienți activi
din toate tranzacțiile utilizatorilor recomandați de către partener.
5.2. Părțile au convenit că remunerația de parteneriat se calculează din suma plăților utilizatorilor după expirarea celor 14
(paisprezece) zile din perioada de grație.
5.3. Remunerația afiliat este plătită la cererea partenerului. Fondurile solicitate sunt înghețate în sistem timp de 14
(paisprezece) zile, după care partenerul le poate retrage independent în orice mod disponibil.
5.4. Înghețarea remunerației afiliate se efectuează de NIXAP în termen de 2 (două) zile de la primirea cererii corespunzătoare
NIXAP de la partener.
5.5. NIXAP plătește recompense afiliate în următoarele sisteme de plată, la alegerea unui partener:
•
Virament bancar
•
PayPal
5.6. Suma remunerației afiliate pentru programul de afiliere este calculată în EUR. Suma se platește doar în RON și este
determinată de rata oficială a valutei în ziua plății. Suma remunerației afiliate pentru programul de afiliere este plătită la
primirea cererii corespunzătoare, indicând metoda dorită de plată.
6. Confidențialitate
6.1. Anumite segmente ale programului de afiliere prevăd necesitatea furnizării, colectării și(sau) utilizării unor date cu
caracter personal. În special, atunci când acordați acces la interfața programului afiliat și la dreptul de utilizare a acestuia,
accesați și utilizați o serie de date referitoare la utilizatori. Mai multe detalii despre politica de confidențialitate NIXAP
https://nixap.com/privacy.
7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
7.1. Pentru problemele legate de programul de afiliere și executarea prezentului Acord, partenerul poate utiliza următoarele
canale:
•
Ticket sistem non-stop;
•
support@nixap.com
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7.2. Toate litigiile și revendicările sunt reglementate în baza prevederilor prezentului Acord, iar în cazul nerespectării
acestora - în modul stabilit de legislația internațională și națională.
7.3. Orice întrebări, comentarii și alte corespondențe ale partenerului trebuie trimise de NIXAP prin trimiterea unui e-mail
utilizând formularul de feedback al unui anumit punct din Punctul 7.1 din această secțiune. NIXAP nu este răspunzător și nu
garantează răspunsul la întrebări, întrebări, sugestii și alte informații trimise în orice alt mod.
7.4. Întrebări în legătură cu prezentul Acord de revendicare, sunt trimise de NIXAP prin trimiterea unui e-mail folosind un
formular de feedback. NIXAP se angajează în termen de 10 (zece) zile lucrătoare să ia în considerare această afirmație,
trimițând o scrisoare care să prezinte poziția sa la adresa de e-mail menționată în cerere, dacă este necesar. În același timp,
revendicările persoanelor care nu sunt posibile pentru a identifica pe baza datelor furnizate de acesta la înregistrarea
datelor (inclusiv revendicările anonime), NIXAP nu ia în considerare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu motivele
prezentate de NIXAP în răspunsul la o reclamație, procedura de decontare se repetă, cu ajutorul direcția motivată a
răspunde solicitantului cu ajutorul poștale, și anume prin scrisoare recomandată cu confirmare. În cazul imposibilității
soluționării cererii prin negocieri, disputa se soluționează în modul prevăzut de prezentul Acord.
7.5. NIXAP și partenerul sunt de acord că toate litigiile posibile apărute în legătură cu prezentul Acord sunt soluționate de
către părți în conformitate cu normele din România și internaționale și sunt examinate la locul de amplasare NIXAP.
8. TERMENUL PREZENTULUI ACORD
8.1. Prezentul ACORD se încheie între părți pe o perioadă nedeterminată.
9. TERMENI SUPLIMENTARI
9.1. Articolul actual a acestui Acord este plasat pe internet la adresa de rețea https://partners.nixap.com/agreement.
9.2. NIXAP își rezervă dreptul, în mod unilateral și fără preaviz a Partenerului de anula toate condițiile prezentului Acord,
dacă timp de 3 (trei) luni, NIXAP nu a primit 9 recomandări (clienți) de la Partener.
9.3. Pentru a elimina problemele legate de modificarea prezentului Acord, NIXAP recomandă partenerului să fie etichetat
periodic cu Articolul actual a prezentului Acord.
9.4. Partenerul confirmă că s-a familiarizat cu toate prevederile Acordului, le înțelege și le acceptă.
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