Warunki świadczenia usług w Programie Partnerskim
„Polski Rynek Transportu Lotniczego”

Opis programu Partnerskiego
Program partnerski prtl.pl jest formą
pośrednictwa w sprzedaŜy poradnika „Prawa
pasaŜerów lotniczych - kompendium” autorstwa
dr Małgorzaty Polkowskiej przez Internet.
KaŜdy, kto do niego przystąpi, zyskuje moŜliwość otrzymania wynagrodzenia za kaŜdy
poradnik sprzedany za pośrednictwem własnego serwisu internetowego.
Kompendium, pierwszy tego typu poradnik na rynku polskim, odnosi się do wszystkich
etapów podróŜy - od momentu dokonania rezerwacji i kupna biletu, poprzez odprawę
pasaŜersko-bagaŜową i celną, aŜ do pomyślnego zakończenia podróŜy. Tym samym, w
sposób świadomy i wyczerpujący, pozwala przygotować się do podróŜy lotniczej, tak aby
uniknąć wszelkich moŜliwych niespodzianek.
Podręcznik, o objętości 200 stron, dostępny jest w formie elektronicznej (plik PDF.), w
cenie 49 zł brutto.
Poradnik dostępny jest w Księgarni portalu prtl.pl – w pierwszym w Polsce portalu
prezentującym szeroki zakres tematyczny związany z polskim rynkiem transportu lotniczego.
prtl.pl opisuje bieŜące i planowane wydarzenia związane z transportem powietrznym
oraz obserwuje światowe trendy analizując ich wpływ na polski rynek lotniczy.
Więcej informacji moŜna znaleźć na: http://www.prtl.pl/o_nas
1. Kto moŜe zostać Partnerem?
Propozycja współpracy skierowana do webmasterów oraz właścicieli i administratorów stron
WWW, w tym głównie stron tematycznie związanych z turystyką, transportem lotniczym, jak
i do księgarń on-line.
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu partnerskiego prtl.pl zachęcamy do
zapoznania się z informacją o sprzedawanym poradniku „Prawa pasaŜerów lotniczych –
kompendium” (http://www.prtl.pl/ksiegarnia/394).
2. Wysokość wypłacanych prowizji
Naliczeniem wynagrodzenia będą skutkowały zakupy dokonane w ciągu 30 dni po przejściu z
serwisu Partnera na stronę www.prtl.pl .
Prowizja od kaŜdego zrealizowane zamówienia wynosi 25%.
3. Minimalna kwota prowizji i terminy rozliczeń
Po zgromadzeniu co najmniej 50 zł. na koncie w Programie Partnerskim prtl.pl, Partner moŜe
wystąpić o wypłatę zebranych środków w formie pienięŜnej.
Forma wypłaty - przelew na rachunek bankowy podany przez Partnera, na podstawie
wystawionej faktury VAT.
4. WaŜność pliku cookie
Partnerowi uczestniczącemu w Programie Partnerskim prtl.pl przyznawana jest prowizja,
jeŜeli osoba skierowana przez Partnera na stronę www.prtl.pl z podręcznikiem dokona zakupu
w ciągu 30 dni od momentu przekierowania. W związku z tym Partnerowi zostanie naliczona
prowizja równieŜ za klienta, który od razu nie dokona transakcji, ale wróci na stronę
www.prtl.pl w ciągu miesiąca i wypełni formularz.

5. Przystąpienie do Programu Partnerskiego
Aby zostać Partnerem Programu Partnerskiego prtl.pl, naleŜy wypełnić formularz
rejestracyjny (https://secure.partneris.pl/remote/php/AddAffiliate.php5?sellerID=50). Jeśli
strona zgłoszona przez Partnera nie będzie naruszała regulaminu, to drogą mailową zostanie
wysłany specjalny, unikalny link partnerski oraz dostęp do konta Partnera.
Gdy za pośrednictwem Partnera napłynie liczba zgłoszeń pozwalających na dokonanie
wypłaty prowizji, zostanie przygotowana umowa partnerska.
6. Dostęp do materiałów promujących Program Partnerski
prtl.pl udostępnia swym partnerom materiały graficzne niezbędne do reklamowania portalu.
Materiały te zostaną przesłane drogą mailową po uzyskaniu przez zainteresowanego statutu
Partnera w Programie prtl.pl
W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres mgadmin@prtl.pl
7. Strona główna serwisu
www.prtl.pl

