Regulamin programu samochodowego COLWAY
1.

2.

Organizatorem Programu Samochodowego, zwanego dalej Programem, jest

c) pozycja Menedżera w strukturze, w ramach której dokonuje

Col-way Spółka Jawna - Maurycy Turek, Jarosław Zych, z siedzibą w Koleczkowie

		

on kwalifikacji do Programu musi znajdować się w dyspozycji osoby

84-207, ul. Hippiczna 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem

		

realnie współpracującej z COLWAY, a nowy obrót w strukturze tej pozycji

0000401587, zwana dalej COLWAY.

		

pochodzić musi z realnych zakupów jej uczestników. COLWAY zastrzega

		

sobie każdorazowo prawo swobodnej oceny, czy warunki te są spełniane

Niniejszy Regulamin Programu zawiera zbiór zasad regulujących możliwość

		

i uchylenia się od przyznania, bądź utrzymywania nagrody wynikającej

zawierania przez osoby współpracujące z COLWAY na statusie Menedżerów

		

z Programu, jeżeli uzna że warunki te spełniane nie są;

umów długoterminowego wynajmu samochodów osobowych na specjalnych

d) przy aplikowaniu o nagrodę w postaci rekomendacji do zawarcia umowy

warunkach, szczegółowo określonych w pkt. 6 Regulaminu, na podstawie

		

najmu samochodu z segmentu B nowy obrót opisany w p.5 lit „a” musi

rekomendacji COLWAY, zwanej dalej Nagrodą. Umowy wynajmu mogą być

		

być rozłożony na nie mniej niż trzy struktury zapoczątkowane przez

zawierane z wyspecjalizowanymi podmiotami trzecimi. Celem Programu jest

		

Menedżerów z pierwszej generacji aplikującego o nagrodę w Programie;

nagradzanie

		

przy czym z żadnej z tych struktur nie można zaliczyć do obrotu,

handlowych COLWAY premiami refundującymi beneficjentom Programu

Menedżerów

przyczyniających

się

kreowania

obrotów

		

wymaganego do kwalifikacji w Programie, więcej niż 10.000 pkt., ani mniej

czynsze za najem samochodów.

		

niż 2.600 pkt. Warunki te obowiązują;

e) przy aplikowaniu o nagrodę w postaci rekomendacji do zawarcia umowy
3.

Definicje:

		

najmu samochodu z segmentu C nowy obrót opisany w p.5 lit „a” musi

a) przez Menedżera – rozumiana jest osoba definiowana jako Menedżer

		

być rozłożony na nie mniej niż cztery struktury zapoczątkowane przez

		

Menedżerów z pierwszej generacji aplikującego o nagrodę w Programie;

		

przy czym z żadnej z tych struktur nie można zaliczyć do obrotu,

		

wymaganego o kwalifikacji w Programie więcej niż 10.000 pkt., ani mniej

		

w Planie Finansowym COLWAY;

b) przez strukturę – rozumiany jest zbiór osób definiowany jako struktura
		

w Planie Finansowym COLWAY;

c) przez nowy obrót - rozumiany jest wszelki obrót handlowy, jaki powstał

		 niż 2.600 pkt., a także limity z poszczególnych struktur wynoszą

		w strukturze Menedżera aplikującego do nagrody w Programie, w wyniku

		

odpowiednio: nie więcej niż 10.000 pkt. w jednej ze struktur, nie mniej

		 osobistych, bezpośrednich zakupów osób, które uzyskały status

		

niż 5200 pkt. w strukturze drugiej i nie mniej niż 2.600 pkt w strukturze

		 Menedżera, nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed miesiącem

		

trzeciej i czwartej;

		

branym pod uwagę jako ostatni z trzech kolejnych, kwalifikujących do

f) brakującą punktację w zakresie wymogu 20.000/30.000 pkt. nowego

		

aplikowania o nagrodę w Programie. Zakupy osoby, który posiada status

		obrotu aplikujący do nagrody w Programie Menedżer może uzupełnić

		

Menedżera dłużej niż 12 miesięcy, licząc od okresu, o którym mowa

		

		

powyżej przestają być nowym obrotem, nawet jeśli nim były jeszcze

		obrotu w strukturach kolejnych Menedżerów znajdujących się w danym

		

w miesiącu poprzednim. Nowym obrotem nie może też stać się obrót

		

		

przenoszony dyspozycją innego Menedżera, który posiada ten status

		

dłużej niż 12 miesięcy;
definiowana w Planie Finansowym COLWAY;

e) przez pierwszą generację – rozumiani są Menedżerowie tak definiowani
		

w Planie Finansowym COLWAY;

f) przez bezterminowo – rozumiany jest okres trwania wszelkich umów
		 długoterminowego

miesiącu systemie COLWAY - w jego pierwszej generacji;

g) warunkiem praktycznej realizacji nagrody jest zawarcie w imieniu
		 własnym i na własne ryzyko przez Menedżera, będącego już

d) przez punkty (pkt.) – rozumiana jest miara obrotu handlowego
		

o nielimitowanym już dolną granicą punktację wynikającą z nowego

wynajmu

samochodu,

jakie

		 zaakceptowanym przez COLWAY beneficjentem Programu, umowy
		

długoterminowego wynajmu samochodu ze wskazanym przez COLWAY

		

wyspecjalizowanym podmiotem trzecim, odpowiedzialnym za realizację

		

Programu na rzecz osób, które aplikują w nim o nagrody. W przypadku

		 wskazania przez Menedżera podmiotu trzeciego do wykorzystania

kiedykolwiek

		

nagrody, warunkiem koniecznym będzie zawarcie w imieniu własnym

		 beneficjent Programu zawrze z rekomendacji COLWAY i które

		

i na własne ryzyko tego podmiotu umowy długoterminowego wynajmu

		

		samochodu;

realizowane będą w Programie.

h) złożenie wobec COLWAY, który każdorazowo będzie poręczycielem
4.

Program ma charakter zamknięty a udział w nim jest dobrowolny.

		 umów

Menedżer COLWAY, aplikujący do nagrody w Programie musi spełnić warunki

		

zobowiązania do rzetelnego wywiązywania się z ich zapisów, według

kwalifikujące oraz uzyskać akceptację COLWAY. COLWAY zastrzega sobie prawo

		

wzoru określonego przez COLWAY;

wynajmu

samochodu

–

pisemnego

i)

utrzymywanie określonego w p.5 lit. „a”, lit. „d” i lit. „e” nowego obrotu

		

w kolejnych miesiącach kalendarzowych przez okres trwania umowy

Kwalifikacja do nagrody w Programie, a następnie korzystanie z tej nagrody

		

długoterminowego wynajmu samochodu. Warunek powyższy stosuje się

comiesięcznie bezterminowo obejmuje spełnienie łącznie następujących

		

odpowiednio przy zawarciu kolejnych umów wynajmu długoterminowego.

odmowy udzielenia akceptacji bez podania przyczyn.
5.

długoterminowego

warunków:
a) uzyskanie w strukturze, w trzech kolejno następujących po sobie
		

miesiącach kalendarzowych nowego obrotu w wysokości nie mniejszej

		

niż 20.000 pkt. miesięcznie - w przypadku kwalifikacji na samochód

		

z segmentu B (np. Toyota Yaris) lub 30.000 pkt. \ miesięcznie w przypadku

		

kwalifikacji na samochód z segmentu C (np. Toyota Auris);

b) wymogi kwalifikacyjne na samochody segmentów wyższych zostaną
		 ustalone po wdrożeniu Programu, a niniejszy Regulamin zostanie
		

o nie uzupełniony,

6.

COLWAY wynegocjował u wskazanego, wyspecjalizowanego podmiotu

11. COLWAY będzie ręczył za rzetelność Beneficjenta Programu w realizacji

specjalne warunki zawierania przez Menedżerów – beneficjentów Programu,

umów długoterminowego wynajmu samochodu, co w praktyce będzie

spełniających warunki opisane w p.5 lub podmiot przez nich wskazany, umów

oznaczać, że:

długoterminowego wynajmu samochodu. Warunki te będą:

a) COLWAY zarekomenduje do zawarcia umowy wynajmu również inny

a) zwalniać beneficjenta Programu od wpłat inicjujących i jakichkolwiek
		kaucji;

podmiot, wskazany przez Menedżera, który nie prowadzi działalności

		gospodarczej;

b) zwalniać beneficjenta Programu od kosztów ubezpieczania użytkowanego
		

		

pojazdu, koszt ten wliczony zostanie w czynsz;

c) zwalniać beneficjenta Programu od ponoszenia kosztów serwisowania

b) COLWAY przejmie umowę wynajmu zawartą przez Menedżera
		

i użytkowany przez niego samochód, jeśli ten lub podmiot przez niego

		

wskazany do zawarcia umowy wynajmu nie będzie płacił należnych

		

użytkowanego pojazdu, koszty te włącznie z wymianą opon wliczone

		 wynajmującemu czynszów, niezależnie od tego, czy beneficjent

		

zostaną w czynsz.

		

Programu otrzymuje od COLWAY opisaną w p.7 premię;

c) w przypadku wyżej opisanym COLWAY zastrzega sobie obciążenie
7.

COLWAY zastrzega sobie:

		

beneficjenta Programu kosztami, które wynikną z przejęcia zawartej

a) prawo zmiany oferty samochodów w poszczególnych segmentach,

		

umowy oraz kosztami równymi wysokości należnych czynszów, które

		

opisanej w p.5 lit „a”;

		 COLWAY będzie ponosił (do czasu objęcia tego samochodu inną

b) prawo zmiany wskazanego do zawierania umów wyspecjalizowanego

		

umową najmu).

		podmiotu;
12. Menedżer, który aplikuje do COLWAY o przyznanie mu nagrody wynikającej

8.

W przypadku wyżej opisanym żadne koszty z tym się wiążące nie obciążą

z zakwalifikowania się do Programu akceptuje jednocześnie niniejszy

beneficjentów Programu.

Regulamin.

Menedżerom – beneficjentom Programu, spełniającym warunki opisane

13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Programie będą

w p.5 COLWAY będzie bezterminowo, comiesięcznie wypłacał dodatkową,

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby COLWAY, chyba że co innego

niezależną od prowizji wynikających z Planu Finansowego premię

wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

w wysokości nie mniejszej niż umownie wymagany czynsz netto za najem
14. Do Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

użytkowanego przez beneficjenta Programu pojazdu.
a) premie wypłacane będą (w formie doksięgowania do konta
		 prowizyjnego) w terminie, który umowy zawarte przez Menedżera

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.

		 z COLWAY przewidują na wypłaty należnych z Planu Finansowego
		

COLWAY prowizji, kwalifikacją do ich wypłacania będą zawsze wyniki

		

w miesiącu poprzednim;

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na
www.colway.pl

b) nieutrzymanie przez Menedżera w którymkolwiek miesiącu warunków
		

nowego obrotu opisanych w p. 5 lit „a” lub niespełnianie warunków

		

opisanych w p.5 lit „b” i lit „c” skutkować będzie niewypłaceniem mu

		

przez COLWAY premii;

c) COLWAY zastrzega sobie również niewypłacenie premii jeżeli uzna,
		że nowy obrót beneficjenta Programu nie jest w istocie czyniony
		 poprzez

zakupy

posiadających

status

Menedżera

nie

dłużej

		

niż 12 miesięcy, a także w przypadku naruszania przez Beneficjenta

		

w inny sposób reguły Programu lub warunków współpracy z COLWAY.

9.

COLWAY poniesie wszystkie koszty związane z objęciem przez beneficjenta
w użytkowanie samochodu w tym:
a) koszty przygotowania umów i obsługi beneficjenta Programu przy

		

ich zawieraniu oraz realizacji poprzez fizyczny odbiór samochodu;

b) koszty oklejenia odbieranego samochodu znakami reklamowymi.
10. Beneficjent Programu zobowiązany będzie ponosić:
a) Kwotę

czynszu

wynikającą

z

zawartej

umowy

wynajmu

		długoterminowego,
b) w terminach wskazanych w tej umowie i na warunkach w niej określonych;
c) Koszty zwykłej eksploatacji samochodu tj. w szczególności koszt
		

paliwa, płynu do spryskiwaczy, wycieraczek, żarówek, drobnych napraw

		 pozagwarancyjnych,

myjni

(za

wyjątkiem

kosztów

przeglądów

		serwisowych);
d) powstałych szkód, których nie obejmuje ubezpieczenie OC/AC;
e) opłat naliczanych w umowach najmu za przekroczenie określonego
		

w nich limitu kilometrów przy użytkowaniu samochodu.

16. COLWAY zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji.

