REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO COPERNIC
PREAMBUŁA
Zważywszy, że Emitent (Copernic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, KRS: 817764, NIP:
5833381193, REGON: 385034791) działa w branży odnawialnych źródeł energii i prowadzi prace nad projektem pod nazwą
„Copernic”, polegającym na uruchomieniu farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW (dalej jako: „Przedsięwzięcie”), a Partner
wyraził wolę podejmowania działań mających na celu rozwój sprzedaży Tokenów finansujących Przedsięwzięcie, w
zamian za wynagrodzenie prowizyjne, Emitent przedstawił Partnerowi poniższy Regulamin programu partnerskiego
Copernic, Partner niniejszym przystępuje do Programu partnerskiego Copernic, akceptując poniższy Regulamin w
całości i bez zastrzeżeń.
§ 1.
Słownik pojęć
Strony zgodnie postanawiają, że następujące zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im
poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:
Emitent

–

Proces STO

–

Przedsięwzięcie

–

ma znaczenie nadane w Preambule R
 egulaminu;

Tokeny

–

oznaczają cyfrowe tokeny, pod nazwą „Copernic1” a to jest znaki legitymacyjne
w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego, wystawiane przez Emitenta w ramach
Procesu STO, wykreowane w standardzie ERC20, w środowisku blockchaina
Ethereum, uprawniające dysponentów do żądania od Emitenta pożytków
cywilnych ze zbudowanej farmy fotowoltaicznej w postaci tokenów
CopernicKWH zamiennych na energię elektryczną

1.

2.
3.
4.

5.

1.

Copernic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lekarskiej 1, 31-203 Kraków, KRS:
817764, NIP: 5833381193, REGON: 385034791;
oznacza proces pozyskiwania kapitału, celem sfinansowania Przedsięwzięcia,
przeprowadzony przez Emitenta, w ramach którego Emitent z wykorzystaniem
technologii blockchain oraz smart kontraktów prowadzi emisję Tokenów
możliwych do nabycia od Emitenta w zamian za sfinansowanie Przedsięwzięcia
z użyciem środków pieniężnych bądź walut wirtualnych;

§ 2.
Przedmiot Programu partnerskiego Copernic
Partner niniejszym przystępuje do programu partnerskiego, polegającego na zarekomendowaniu przystąpienia do
zakupu Tokenów potencjalnemu kupującemu, zwanemu dalej Poleconym, za co otrzyma Partner otrzyma
wynagrodzenie.
Przystępując do programu partnerskiego Partner musi podać dane w postaci: adres e-mail (ale tylko taki będący
jego loginem na mosaico.ai oraz Kanga.exchange), imię i nazwisko oraz nr telefonu.
W razie wątpliwości Umowę zawartą przez akceptację tego Regulaminu rozumie się jako umowę agencyjną w
rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Partner będzie wykonywać niniejszą Umowę zawartą przez akceptację tego Regulaminu w granicach umocowania
wynikających z jej treści, w szczególności nie może zawierać Umów o innej treści niż te dostępne na stronach
copernic.io.
Za skuteczną sprzedaż przez Partnera Tokenów uznaje się moment, w którym zaistnieją wszystkie poniższe
przesłanki:
a. Polecony zakupił Tokeny k
 orzystając z linku afiliacyjnego przekazanego przez Partnera,
b. nastąpiło uznanie rachunku płatniczego Emitenta całością należnej zapłaty wynikającej z Regulaminu nabycia
Tokenów z
 aakceptowanego przez Poleconego,
c. Polecany w terminie 14 dni od nabycia Tokenów nie odstąpił od umowy ich nabycia (jeśli posiadał prawo do
takiego odstąpienia).
§ 3.
Zasady współpracy
Prowizja dla Partnera za skuteczną sprzedaż będzie wypłacana na następujących warunkach w przypadku
sprzedaży Tokenów – 5% ceny zbycia Tokenów w walucie fiducjarnej, którą Emitent otrzymał od Polecanego.
Emitent z
 astrzega sobie prawo do dowolnego kształtowania wysokości prowizji.
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Partner jest uprawniony do tworzenia dowolnych struktur sprzedażowych działających na jego rachunek, ale
w imieniu Emitenta.
Prowizje ze sprzedaży Tokenów za pomocą linków afiliacyjnych będą wypłacane automatycznie na konto Partnera
na giełdzie Kanga Exchange.
Partner ostatniego dnia każdego miesiąca wystawi Emitentowi fakturę VAT zwolnioną na kwotę prowizji należnych
za miniony miesiąc tytułem pośrednictwa finansowego.
Partner o
 świadcza, że posiada konto na Kanga Exchange o takim samym adresie email, jak konto na mosaico.ai.
Prawo do prowizji ma Partner, którego plik cookie pochodzący z linku afiliacyjnego jest zapisany w przeglądarce
Polecanego. Dlatego Emitent zwraca uwagę i podkreśla, iż zgodnie z tym mechanizmem, jeżeli Polecany kiedyś był
afiliantem Partnera, przy kolejnej transakcji może już nie być, jeżeli wyczyścił pliki cookie bądź kliknął link afiliacyjny
innego partnera.
§ 4.
Zasady odpowiedzialności
Strony ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Regulaminu na zasadach ogólnych, o
których mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
Przewidziane niniejszego Regulamin zobowiązania Emitenta będą traktowane jako zobowiązania starannego
działania i przy zachowaniu normalnej staranności przewidzianej dla tego typu stosunków. W żadnym wypadku
odpowiedzialność Emitenta nie może być oceniana na podstawie przepisów i zasad dotyczących wykonywania
zobowiązań rezultatu.
Emitent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania postanowień
Regulaminu na skutek:
1) wystąpienia zdarzeń mających źródło w zastosowaniu technologii zdecentralizowanych rejestrów w Procesie
STO oraz związanych z funkcjonowaniem blockchain Ethereum bądź innej platformy wybranej przez Emitenta
na potrzeby realizacji Procesu STO i Przedsięwzięcia;
2) wystąpienia zdarzeń mających źródło w działaniach lub zaniechaniach osób trzecich, a w szczególności
organów administracji publicznej, bądź innych agencji rządowych lub lokalnych, w najszerszym możliwym
rozumieniu, w tym zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, które uniemożliwiłoby lub poważnie
utrudniło przeprowadzenie Procesu STO lub Przedsięwzięcia zgodnie z normami prawa powszechnie
obowiązującego – bez względu na jurysdykcję;
3) jakichkolwiek działań bądź zaniechań przy jej wykonywaniu ze strony Partnera, a w szczególności jego
niewłaściwego zastosowania się do instrukcji Emitenta w
 zakresie obsługi Tokenów, a także
4) działań bądź zaniechań osób trzecich, które skutkowały naruszeniem prawidłowego przebiegu Procesu STO,
w szczególności jeśli na skutek takich działań lub zaniechań nastąpił przepadek Tokenów lub innych aktywów
przechowywanych w formie cyfrowej, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba,
że Partner wykaże, że Emitent nie zachował w zakresie zabezpieczenia informatycznego Procesu STO lub
Przedsięwzięcia staranności przyjętej przy tego typu czynnościach.
Partner przyjmuje do wiadomości, że procesy STO są procesami opartymi na wykorzystaniu innowacyjnych
technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi ryzykami, a ponadto iż stanowisko organów
państwowych względem stosowania ww. technologii podlega dynamicznym zmianom, oraz że nie występuje w
tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna, a w konsekwencji wyraża zgodę na całkowite zwolnienie
Emitenta z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń wymienionych w ust. 3 powyżej i zrzeka się względem niego
wszelkich roszczeń oraz praw z tego tytułu, które przysługują mu lub mogłyby przysługiwać mu w przyszłości.
Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Emitenta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w najszerszym,
dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zakresie.
Partner zwalnia niniejszym Emitenta, przedstawicieli Emitenta, jego podwykonawców, współpracowników,
doradców i pracowników od wszelkich roszczeń, szkód, strat i wydatków wynikających z opisanych w niniejszym
paragrafie zdarzeń, w tym roszczeń, które mogłyby pochodzić od osób trzecich.
§ 5.
Okres obowiązywania
Umowa zawarta przez akceptację tego Regulaminu zostaje zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem
wypowiedzenia przez każdą ze Stron.
W okresie obowiązywania Regulaminu, ale także w ciągu 6 miesięcy od dnia jej zakończenia, Partner zobowiązuje
się nie oferować Polecanym żadnych form inwestycji w projekty konkurencyjne dla Przedsięwzięcia z zakresu
fotowoltaiki.
§ 6.
Całość ustaleń i zmiany Regulaminu
Regulamin stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu przewidzianego w
Regulaminie oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze Regulaminu pomiędzy Stronami w odniesieniu do takich
kwestii. W szczególności, Strony przyjmują do wiadomości, że oświadczenia i zapewnienia zawarte w Regulaminie
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są jedynymi oświadczeniami i zapewnieniami złożonymi przez nie w związku z transakcją przewidzianą w
Regulaminie. Powyższe oświadczenie dotyczy także doradców ekonomicznych, technicznych oraz prawnych Stron,
jak również wszystkich innych, które pośrednio lub pośrednio brały udział lub doradzały Stronom przy zawarciu
Regulaminu i osoby te nie złożyły żadnych innych oświadczeń i zapewnień w związku z transakcją przewidzianą w
Regulaminie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonane przez Emitenta wymagają zawiadomienia Partnera o
takich zmianach, w formie wiadomości e-mail, na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Partner,
powiadomiony o zmianach Regulaminu, może go wypowiedzieć, ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie mogło być implementowane z
uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Strony w dobrej wierze dokonają zmiany Regulaminu w
sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa.
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub niewykonalne, pozostałe
postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniało postanowienie nieważne.
§ 7.
Prawo właściwe
Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowana.
Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Regulamin podlega jurysdykcji sądów polskich.

§ 8.
Wybór sądu
Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Partnerem oraz Emitentem w związku
z niniejszą R
 egulamin będą rozstrzygane przez przez Sąd właściwy miejscowo dla Emitenta.
§ 9.
Inne postanowienia
Strony zgodnie oświadczają, że są prawidłowo umocowane do podpisania niniejszej R
 egulaminu.

Partner niniejszym przystępuje do Programu partnerskiego Copernic, akceptując powyższy Regulamin w całości i bez
zastrzeżeń, zapoznawszy się z nim dokładnie.
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