
Regulamin Programu Partnerskiego  
„Ambasadorzy Marki Freya Wolna” 

 
Dane korespondencyjne (na ten adres należy wysłać wszystkie dokumenty): 
TantraWay Michalina Frączek, Okrzeszyn 26, 05-520 Konstancin Jeziorna, NIP 627 238 5448, REGON: 
145 552 313, reprezentowaną przez: Michalinę Frączek – właścicielkę, 
zwaną dalej TantraWay. 
Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z TantraWay 
zgodnie z Regulaminem. 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

1) Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie freyawolna.pl jest TantraWay. 
2) Program Partnerski TantraWay służy promowaniu (reklamie) oferowanych przez TantraWay usług 

poprzez udostępnioną przez Partnerów powierzchnię stron internetowych lub inne narzędzia 
informatyczne pozostające w dyspozycji Partnerów. 

3) Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i polega na zawarciu z TantraWay 
Umowy o Przystąpienie do Programu Partnerskiego polegającej na odpłatnym udostępnianiu 
ofert TantraWay przez Partnerów na powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub 
innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji 
Partnerów w celu umieszczania materiałów reklamowych. 

4) Za udostępnianie powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędziach 
informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów, Partnerzy 
otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie oraz załącznikach, 
stanowiących jego integralną całość. 

5) Udostępnienie przez Partnerów powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych 
narzędziach informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów 
oznacza oddanie ich do używania (najem) na potrzeby realizacji usług reklamowych przez 
TantraWay na zasadach określonych w Regulaminie, z zachowaniem praw i obowiązków 
Partnerów jako usługodawców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 344). 

6) Program Partnerski nie łączy się z innymi promocjami udzielanymi przez TantraWay.  
7) Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. W każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa 

przesyłając zgłoszenie na adres mailowy Ambasadorzy@freyawolna.pl. Usunięcie konta 
użytkownika z serwisu www.freyawolna.pl  jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w 
Programie Partnerskim.  

 
§ 2  

Definicje 
 

1) PROGRAM PARTNERSKI – oznacza prowadzoną w oparciu o Regulamin i zawartą Umowę 
współpracę pomiędzy TantraWay a Partnerem, polegającą na odpłatnym udostępnieniu przez 
Partnera powierzchni reklamowej na stronach internetowych lub innych narzędziach 
Informatycznych o charakterze reklamowym, pozostających w dyspozycji Partnera, w celu 
prezentowania (umieszczania) materiałów reklamowych przekazywanych (udostępnianych) 
przez TantraWay dotyczących usług oferowanych Przez TantraWay, 

2) PARTNER - oznacza: 
a) pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałą w 

Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, 



b) pełnoletnią osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub w 
innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, 

c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, która:  
i) jest uprawniona do dysponowania powierzchnią na Stronie Internetowej  
ii) zawarła Umowę, 

3) UMOWA - oznacza zawieraną pomiędzy TantraWay a Partnerem Umowę o Przystąpienie do 
Programu Partnerskiego na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie warunków 
niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie Umowy o Przystąpienie do Programu Partnerskiego.  

4) REGULAMIN - oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami,  
5) REJESTRACJA - oznacza ogół czynności technicznych wykonanych z wykorzystaniem narzędzi 

udostępnianych przez TantraWay, których celem jest zawarcie Umowy o przystąpienie do 
Programu Partnerskiego, polegających w szczególności na: wypełnieniu elektronicznego 
formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi Partnera, złożeniu oświadczenia o 
akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Konta Partnera, 

6) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę zainteresowaną Produktami TantraWay prezentowanymi za 
pośrednictwem Partnera na Stronie Internetowej Partnera, 

7) TABELA WYNAGRODZENIA - oznacza dostępne w formie elektronicznej zestawienie stawek 
wynagrodzenia z tytułu udostępnienia TantraWay powierzchni reklamowej na Stronie 
Internetowej Partnera lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym 
pozostających w dyspozycji Partnera, przy czym wysokość należnego Partnerowi wynagrodzenia 
za udostępnioną powierzchnię uzależniona będzie od atrakcyjności Strony Internetowej Partnera 
lub innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji 
Partnera weryfikowanej stopniem zainteresowania Użytkowników. Tabela Wynagrodzenia 
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, 

8) STRONA INTERNETOWA PARTNERA – oznacza stronę internetową, którą Partner upoważniony 
jest dysponować indywidualnie lub na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w 
zakresie umożliwiającym realizację Umowy, niezależnie od tego, czy prawa do domeny 
identyfikującej stronę internetową przysługują Partnerowi, 

9) LINK REFERENCYJNY - oznacza link przekierowujący do stron serwisu www.freyawolna.pl 
zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji,  

10) KONTO PARTNERA - oznacza indywidualne konto użytkownika nadane Partnerowi  na stronie 
internetowej TantraWay, gdzie zapisywane są działania Partnera w ramach Programu 
Partnerskiego, tj. informacje o czynnościach podejmowanych przez Partnera w ramach 
Programu Partnerskiego oraz o należnym wynagrodzeniu, 

11) PRODUKTY - oznaczają usługi lub produkty oferowane przez TantraWay, 
12) MATERIAŁY REKLAMOWE - oznaczają materiały tekstowe, graficzne lub wykonane w innych 

formatach, które powinny zostać opublikowane przez Partnerów, po akceptacji TantraWay, na 
Stronach Internetowych Partnerów lub z wykorzystaniem innych narzędzi informatycznych o 
charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnerów, dotyczące w szczególności 
Produktów oferowanych w ramach Programu Partnerskiego, 

13) WYNAGRODZENIE - oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi, naliczone zgodnie Tabelą 
wynagrodzenia,  

14) NAGRODA – oznacza dodatkową gratyfikację przyznawaną laureatom konkursów i promocji 
organizowanych w Programie Partnerskim TantraWay, 

15) KONKURS (lub PROMOCJA) – oznacza specjalną akcję organizowaną w ramach Programu 
Partnerskiego mającą na celu nagrodzenie najaktywniejszych Partnerów promujących wybrane 
produkty. 

 



§ 3 
Regulamin 

 
1) TantraWay organizuje Program Partnerski na zasadach określonych Regulaminem. 
2) Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL www.freyawolna.pl 
3) TantraWay udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz umożliwia do niego dostęp 

przez cały okres obowiązywania Umowy w taki sposób, aby istniała możliwość jego 
przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności. 

4) O każdej zmianie Regulaminu Partner zostanie powiadomiony w drodze informacji przesłanej na 
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym, a także przy logowaniu do 
Konta Partnera. Regulamin ze zmianami zostanie opublikowany na stronie Programu 
Partnerskiego, o której mowa powyżej w § 3 pkt 2) Regulaminu. 

5) Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ich ogłoszenia lub w 
innym terminie określonym przez TantraWay. 

6) Brak wypowiedzenia przez Partnera Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia ogłoszenia 
zmiany Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu. 

 

§ 4 
 Zawarcie umowy 

 
1) Umowę uważa się zawartą z chwilą aktywacji Konta Partnera. Aktywacja Konta Partnera 

następuje poprzez aktywację hiperłącza (linku) przesłanego na adres poczty elektronicznej 
wskazany w formularzu rejestracyjnym. Data rejestracji w Programie Partnerskim jest uznawana 
za datę zawarcia Umowy.  

2) Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest Rejestracja. TantraWay zastrzega sobie – 
wg własnego uznania - prawo odmowy udostępnienia Konta Partnera mimo prawidłowej 
Rejestracji. W takim przypadku TantraWay poinformuje podmiot zamierzający zostać Partnerem 
o odmowie udostępnienia Konta Partnera. W takim przypadku Umowa nie zostaje zawarta, a 
dane przekazane TantraWay przy Rejestracji zostają, wg uznania TantraWay i wymogów 
właściwych przepisów prawa, zanonimizowane lub trwale usunięte. 

3) Podczas Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej 
Partnera, wskazany w Koncie Partnera, informacji dotyczących Programu Partnerskiego oraz na 
bieżący kontakt we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

4) Z chwilą aktywacji Programu Partnerskiego na koncie, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do 
panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego 
Partnera.  

5) Administratorem danych osobowych Partnerów jest TantraWay. TantraWay jako administrator 
danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
RODO. 

6) Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania 
z prawem. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany osobowej 
Partnera. 

 

 



§ 5 
Prawa i obowiązki po stronie TantraWay 

1) TantraWay umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po zaakceptowaniu 
Regulaminu.  

2) TantraWay udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu promowania marki i usług 
dostępnych w ramach Programu Partnerskiego. 

3) TantraWay nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały 
udostępnione przez TantraWay lub przekazane przez osobę upoważnioną.  

4) TantraWay przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.  
5) TantraWay będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować działania Partnera 

promujące serwis www.freyawolna.pl oraz wynikające z nich zdarzenia. Statystyki dotyczące tych 
działań i zdarzeń zostaną udostępnione na Koncie Partnera.  

6) TantraWay nie ponosi odpowiedzialności za:  
a) jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy 

oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań,  
b) szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za które nie odpowiada, 
c) wadliwe działanie niezależnych od TantraWay urządzeń lub systemów (np. 

teleinformatycznych), 
d) nieosiągnięcie przez Partnera zakładanych zysków z tytułu uczestnictwa w Programie 

Partnerskim, 
e) zobowiązania Partnera względem Użytkowników wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, 
f) treści zamieszczane w Materiałach Reklamowych, które nie zostały udostępnione przez 

TantraWay. 
7) TantraWay uprawniona jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy TantraWay. 
8) TantraWay nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam bądź innych komunikatów stworzonych 

przez Partnera wysyłanych do Użytkowników w celu reklamowania produktów prezentowanych 
przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego.  

§ 6 
Prawa i obowiązki Partnera 

1) Partner zobowiązany jest do zamieszczenia na Stronach Internetowych Partnera lub w ramach 
innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji 
Partnera, Materiałów Reklamowych udostępnianych przez TantraWay. Partner na podstawie 
Umowy uprawniony jest do technicznego pobierania udostępnionych Materiałów Reklamowych 
w celu ich publikacji na Stronie Internetowej Partnera lub innych narzędziach informatycznych o 
charakterze reklamowym pozostających w dyspozycji Partnera na warunkach określonych w 
Umowie.  

2) Partnerowi nie wolno ingerować w treść, kształt, formę Materiałów Reklamowych oraz układ 
Materiałów Reklamowych poza zakresem wyznaczonym przez TantraWay. 

3) Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.  
4) Partner ma prawo umieszczać Materiały Reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, 

jeżeli wyrazili oni na to zgodę.  
5) Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi 

obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na 
stronach:  
a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania; 
b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt; 



c) pornograficznych; 
d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu; 
e) rozpowszechniających elementy szkodliwe  np. wirusy, pluskwy, tzw. konie trojańskie i inne; 
f)  o charakterze naruszającym interesy TantraWay. 

6) Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu 
www.freyawolna.pl  w sposób wykraczający poza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez 
pisemnej zgody TantraWay. W szczególności zabronione jest:  
a) tworzenie stron interenetowych będących obrazem serwisu www.freyawolna.pl  i/lub 

wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;  
b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach 

cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które 
swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i 
administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu 
www.freyawolna.pl; 

c)  kopiowanie opisów kursów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu 
www.freyawolna.pl   i umieszczanie ich na swoich stronach; 

d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link 
referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na 
stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny, 

e) wykorzystanie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach z wykorzystaniem słów 
brandowych, 

f) rozsyłania masowej nie zamówionej informacji (spamming) obejmującej Materiały 
Reklamowe. 

7) W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień § 6, konto może zostać zablokowane przez 
TantraWay bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem 
Umowy.  

§ 7  
Zasady wypłaty wynagrodzenia 

1) Partnerom przysługuje wynagrodzenie w wysokości zgodnej z Tabelą Wynagrodzenia. Tabela 
Wynagrodzenia może podlegać zmianom w czasie okresu rozliczeniowego. W przypadku zmiany 
Tabeli Wynagrodzenia, nowe stawki obowiązują od momentu ogłoszenia. 

2) Partner będący osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub 
osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia dołączyć do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio (w zależności od 
formy organizacyjnej) kserokopie: odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla przedsiębiorców w kraju 
siedziby/zamieszkania Partnera, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 
zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (jeżeli został nadany), decyzji o nadaniu numeru NIP 
lub numeru identyfikacyjnego dla celów podatkowych nadanego przez kraj członkowski Unii 
Europejskiej, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT czynnego (dot. 
zarejestrowanych podatników VAT - czynnych). 

3) Wynagrodzenie staje się należne za dany okres rozliczeniowy  pod warunkiem, że na Koncie 
Partnera zgromadzona zostanie kwota nie niższa niż 200 zł (kwota minimalna). W przypadku 
podatnika VAT czynnego kwota 200 zł będzie rozumiana jako kwota netto. 

4) Kwota Wynagrodzenia podana na koncie Partnera, nie prowadzącego działalności gospoarczej 
jest kwotą brutto. 

5) Wynagrodzenie należne Partnerowi kalkulowane jest za okresy kwartalne (kwartały 
kalendarzowe). 



6) Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów - zarejestrowanych podatników VAT czynnych 
wypłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych 
Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków. 

7) Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przekazaniu do TantraWay przez Partnera faktury lub 
rachunku na dane:  

● TantraWay Michalina Frączek  
● Okrzeszyn 26 
● 05-520 Konstancin Jeziorna  
● NIP 627 238-54-48  
● o treści: "Najem powierzchni reklamowej, zgodnie z umową z dnia (data przystąpienia 

do programu partnerskiego) ..."  
8) TantraWay wyraża zgodę na przekazywanie przez Partnerów faktur VAT i rachunków w formie 

elektronicznej na adres: FAKTURY@tantraway.pl   
9) Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT lub rachunku do TantraWay. 
10) Wynagrodzenie jest wypłacane na rachunek bankowy Partnera wskazany na fakturze lub 

rachunku. Za prawidłowość i aktualność numeru rachunku bankowego Partnera 
odpowiedzialność ponosi Partner. 

11) Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas 
niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.  

12) W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane wskutek 
naruszenia Umowy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi 
wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy lub działań 
mających charakter wyłudzenia TantraWay podejmie działania prawne mające na celu 
odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.  

§ 8 
Komunikacja 

1) Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i 
przeszkodach mających wpływ na realizację Umowy.  

2) Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym 
lub e-mailem.  

3) Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą 
e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy, do TantraWay na adres” 
Ambasadorzy@Tantraway.pl  

§ 9 
 Poufność 

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych 
informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej 
wykonaniem i zobowiązują się do nieujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.  

§ 10  
Rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy 

1) Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.  
2) Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania od Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu 

wypowiedzenia.  



3) Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z 
Umowy bez zgody drugiej strony.  

4) W przypadku ciężkiego naruszenia przez Partnera warunków Umowy, TantraWay  ma prawo do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

5) W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez TantraWay (z winy 
Partnera), Partner  Programu Partnerskiego traci do tej chwili niewypłacone środki finansowe.  

6) Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie Partnerskim www.freyawolna.pl, bez zgody 
TantraWay, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez TantraWay z winy Partnera.  

§ 11  
Postanowienia końcowe 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.  

2) W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób 
polubowny.  

3) W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do 
sądu powszechnego.  

4) Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem 
www.freyawolna.pl   

5) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021r. 
6) Wejście w życie niniejszego Regulaminu nie wymaga potwierdzenia akceptacji jego postanowień 

przez dotychczasowych Partnerów i jest równoznaczne z aktualizacją dotychczas zawartych 
Umów współpracy.  

  



ZAŁĄCZNIK 1 WYNAGRODZENIA I NAGRODY  

Tabela Wynagrodzenia 

Wysokość wynagrodzenia Partnera jest uzależniona od atrakcyjności powierzchni reklamowej, którą 
prezentuje w sieci. Im ciekawsza jest strona internetowa i informacje, które Partner przekazuje za 
pomocą innych narzędzi informatycznych, tym wyższe prawdopodobieństwo wygenerowania 
większych zarobków z tytułu najmu. 
 

1. Aby uzyskać dany poziom, Partner musi wykazać oba podane wskaźniki (CPS, oraz CPC) w ciągu 
każdego okresu rozliczeniowego. 

2. Jeżeli oferta Partnera nie generuje aktywności przez kolejne 2 okresy rozliczeniowe, spada on 
do poziomu jaki aktualnie generuje.  
    

Poziom  Partnerski Wskaźnik 
CPS (Cost Per Sale)  
 
Liczba produktów 
sprzedanych 
poprzez Linki 
Referencyjne 
Partnera 
 

Wskaźnik 
CPC (Cost Per Click) 
 
Liczba kliknięć w 
indywidualne Linki 
Referencyjne  

Wysokość 
prowizji  
(nowy record 
TantraWay)  

Wysokość 
prowizji  
(record już istniejący w 
bazie TantraWay) 

1. Brązowy do 5 > 20 8% 
 

2% 

2. Srebrny 6-10 21-50 
 

10%  2% 

3. Złoty od 11 < 50 15%   2% 
 

Wskaźniki 

1. CPS (Cost Per Sale) - wynagrodzenie przyznawane jest za oferty, na podstawie których 
zrealizowana zostanie sprzedaż Produktów oferowanych przez TantraWay. 

2. CPC (Cost Per Click) - wynagrodzenie przyznawane jest za każde kliknięcie, dokonane przez 
unikatowego Użytkownika 

Inne możliwe wskaźniki:  

1. CPA (Cost Per Action) - wynagrodzenie przyznawane jest za oferty Partnerów, na podstawie 
których zrealizowana zostanie konkretna czynność np. Użytkownik umówi się na sesję 
indywidualną. 

2. CPL (Cost Per Lead) - wynagrodzenie przyznawane jest za oferty, na podstawie których 
dostarczone zostaną dane unikatowego klienta. 

 
 
 
 
 

 
Nagrody i Konkursy   



1. Okresowo TantraWay może ogłaszać konkursy. Konkurs (lub promocja) to specjalna akcja 
organizowana w ramach Programu Partnerskiego mająca na celu nagrodzić 
najatrakcyjniejsze oferty Partnerów. Mogą one polegać np. na uzyskaniu jak najwyższych 
wskaźników, na wygenerowaniu sprzedaży o najwyższej wartości, lub inne. 

2. O przyznaniu i rodzaju nagrody decyduje TantraWay na podstawie wskaźników określonych 
w konkursie.  

3. Informacja o konkursie i przyznanej nagrodzie będzie komunikowana Partnerom przez 
TantraWay drogą elektroniczną.  

 


