
 

 

  

PROGRAM PARTNERSKI został przygotowany specjalnie dla klientów Grupa Moderator Biuro 
Sprzedaży sp. z o.o. Uczestnicy PROGRAMU PARTNERSKIEGO, korzystają z rabatów, ulg i 
promocji na artykuły budowalne, wyposażenie wnętrz i inne usługi zaproponowane przez 
Partnerów Biznesowych. 

Przygotowując PROGRAM PARTNERSKI, Grupa Moderator dołożyła wszelkich starań, aby w 
programie uczestniczyły najlepsze, renomowane i sprawdzone firmy, które samodzielnie 
decydują o wysokości udzielanych zniżek. 

CZĘŚĆ I 
DLA KLIENTÓW 

 

1. Każdy klient, który dokona zakupu dowolnego lokalu – mieszkalnego lub użytkowego 
znajdującego się w ofercie spółki wraz z zakupem uzyskuje prawo do otrzymania karty 
PROGRAM PARTNERSKI  GRUPY MODERATOR. 

2. Karta PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY MODERATOR upoważnia Klienta do 
korzystania z programu rabatowego/bonusowego na zasadach i warunkach 
określonych przez Partnerów Biznesowych w dniu skorzystania przez Klienta z karty. 

3. Przedmiotem PROGRAMU PARTNERSKIEGO są rabaty oraz inne korzyści oferowane 
Klientowi przez Partnerów Biznesowych Grupy Moderator. Rabaty oraz inne korzyści, 
firmy uczestniczące w programie, ustalają samodzielnie. 

4. Aktualny spis Partnerów Biznesowych oferujących rabaty w ramach PROGRAMU 
PATNERSKIEGO, dostępny jest w siedzibie Grupy Moderator przy ulicy Focha 12  
w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej www.grupamoderator pl    

5. Karta PROGRAMU PARTNERSKIEGO wraz z aktualną listą Partnerów oraz 
oferowanych korzyści, wydawana jest przez pracowników Grupy Moderator.  
Jedna karta wydawana jest na jeden lokal.  

6. Karta nie może być przez Klienta użyczana osobom postronnym lub innym 
podmiotom. 

7. Karta jest ważna przez 24 miesięcy od daty wydania. Nie może być przedłużona  
ani zastąpiona innym dokumentem.                      



CZĘŚĆ II  
DLA PARTNERÓW 

 

Firma przystępująca do Programu, nazywana wcześniej Partnerem Biznesowym, jest 
zobowiązana do spełnienia określonych poniżej warunków. 

1) Udzielania deklarowanej podczas przystępowania do Programu, korzyści w postaci 
ulgi, rabatu czy promocji. 

2) Przeszkolenia obsługi w zakresie znajomości zasad Programu i obsługi klienta  
w zakresie korzystania z PROGRAMU PARTERSKIEGO. 

3) W przypadku, gdy Partner biznesowy, posiada stronę internetową lub profil na 
stornach społecznościowych, zachęcamy do wzajemnego promowania się i 
umieszczenia logo Grupy Moderator na swojej witrynie www. wraz z informacją o 
uczestniczeniu w PROGRAMIE KORZYŚCI i przekierowaniem na stronę 
www.grupamoderator.pl  

4) Partner Biznesowy może zrezygnować w dowolnym momencie z udziału w 
PROGRAMIE PARTNERSKIM. O decyzji musi skutecznie powiadomić spółkę 
Moderator Inwestycje z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 

CZĘŚĆ III 
ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI   

GRUPA MODERATOR BIURO SPRZEDAŻY SP. Z O.O.  
WOBEC PARTNERÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE PARTNERSKIM 

 
1) Grupa Moderator zobowiązuje się do informowania swoich klientów o korzyściach 

proponowanych przez Partnerów Biznesowych, umieszczenie logotypu Partnerów 
wraz z opisem branży na swojej stronie internetowej. 
 

2) Grupa Moderator opracowuje i przygotowuje Karty PROGRAMU PARTNERSKIEGO 
oraz ponosi koszty związane z ich wydrukowaniem.  

 
 

3) Grupa Moderator może zrezygnować w dowolnym momencie  
z prowadzenia PROGRAMU PARTNERSKIEGO. O decyzji musi skutecznie 
powiadomić Partnerów z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 
 
 

 

http://www.grupamoderator.pl/


CZĘŚĆ IV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1) Grupa Moderator nie ingeruje w wysokość oferowanych przez Partnerów zniżek, 
nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów i usług. 
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