
POSTANOWIENIA POWIĄZANE I WARUNKI 
 

Pomiędzy FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, spółką zarejestrowaną w rejestrze spółek w Bułgarii pod 
numerem 205107669 z siedzibą w Via G.S. Rakovski 145 ent. G, p.1, app.6 - 1000 Sofia - Bułgaria. Poniżej 
zwany również "FRECUO BUSINESS COMPANY LTD e 
firma i / lub stowarzyszenie i / lub podmiot prawny i / lub jednoosobowe przedsiębiorstwo i / lub osoba 
fizyczna, w każdym przypadku w wieku powyżej 18 lat, którzy zadeklarowali wiek w formularzu 
rejestracyjnym, chętni do promowania produktów lub usługi oferowane przez FRECUO BUSINESS COMPANY 
LTD, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej, poniżej zwany także "partnerem" 
 

WSTĘP 
 

FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
- stworzył i rozwinął platformę afiliacyjną dostępną online na stronie https://www.diamodaffiliationbc.com; 
- oferuje Partnerom dostęp do różnych kampanii marketingowych według sektorów, dostępnych na stronie 
Platforma Diamondaffiliation 
- oferty dla wszystkich członków sieci, wsparcie i płatność prowizji generowanych w systemie promocję 
kampanii reklamowych Operatorów, poprzez wykorzystanie łączy tekstowych i innych narzędzia 
marketingowe dostępne na platformie Diamondaffiliation. 
W związku z powyższym: 
1) Każdy webmaster lub właściciel witryny, aby być częścią nazwanej sieci afiliacyjnej Diamondaffiliation, 
musi zarejestrować się na platformie, wypełniając odpowiedni formularz online i akceptując Warunki. 
2) Partner, z rejestracją potwierdza firmie FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, że nie jest osobą fizyczną osoba 
prywatna w wieku poniżej 18 lat, która ma pełne prawo do rejestracji w sieci afiliacyjnej. To podkreśla, że 
dostęp jest ZABRONIONY dla nieletnich w wieku poniżej 18 lat. 
3) Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia użytkownika jako Partnera i pozostanie 
obowiązujące do czasu jego rozwiązania. 
4) Partner ma własną i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że ma do tego prawo w celu promowania 
Operatorów za pomocą linków lub innych narzędzi marketingowych, na STRONACH INTERNETOWYCH i / lub 
PRZESTRZENI przez to samo wskazane w formularzu rejestracyjnym. 
W każdym przypadku FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zastrzega sobie prawo do delegowania niniejszych 
warunków warunkach innym wybranym przez siebie przedsiębiorstwom, bez konieczności uzyskania 
zezwolenia lub wniosku jakiegokolwiek rodzaju przez Partnera. 
 
ARTYKUŁ 1: CEL UMOWY 
Celem niniejszego zamówienia jest ustalenie zarówno warunków, jak i warunków i metod realizacji działania 
i kampanie marketingowe wprowadzane przez Operatora na platformie, z prognozą i struktura prowizji dla 
podmiotu stowarzyszonego przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTYKUŁ 2: OBOWIĄZKI FIRMY FRECUO BUSINESS LTD 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zobowiązuje swoich partnerów do zagwarantowania ich działania 
platforma, dająca użytkownikom dostęp do usług na platformie zgodnie z warunkami warunki tej umowy, 
chyba że częściowa usterka zależy również od przyczyny nie można go przypisać W tym celu określa się, że w 
przypadku awarii technicznej, która ma wpływ na działanie platformy z przyczyn niezależna od woli FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD, tytułem przykładu i nie jest wyczerpująca porażka w systemie dostawcy usług 
internetowych, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zobowiązuje się poinformować Partnera o sytuacji i 
rozwiązać problem techniczny w największym stopniu tak szybko, jak to możliwe, w żadnym przypadku nie 
powodując i / lub prowadząc do ustanowienia jakiegokolwiek prawa lub roszczenie przez Partnera przeciwko 
niemu. 
 
 
 
 



FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zobowiązuje się do rejestrowania i przechowywania przekazywanych 
informacji cyfrowych przez użytkowników tylko przez okres ściśle niezbędny do wykonania zamówienia. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zobowiązuje się do zapewnienia stałej dostępności i dostępu Partner do 
statystyk trwających kampanii reklamowych, kliknięć, rejestracji i generowanych zysków (c.d. Prowizje). 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD będzie regularnie wydawać informacje, za pośrednictwem biuletyn, do 
członków sieci afiliacyjnej, w sprawie nowych kampanii uruchomionych, zapewniając jednocześnie pełne 
informacje na temat warunków samej kampanii. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia bez zastrzeżeń każdy 
nowy Partner. W przypadku odmowy FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zastrzega sobie prawo do tego podać 
jakiekolwiek wyjaśnienia dotyczące i / lub jakiejkolwiek rekompensaty. 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zobowiązuje się dostarczyć Partnerowi wszystkie narzędzia marketingowe 
konieczne, takie jak linki tekstowe i pomoc, poprzez EMAIL pod adresem info@diamondaffilationbc.com 
 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD dostarczy szczegółowych informacji na temat prowizji ze względu na 
podmioty stowarzyszone. To samo będzie obliczane na podstawie statystyk i raportów posiadanych przez 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Raporty będą aktualizowane codziennie. 
 
ARTYKUŁ 3: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 
Partner zobowiązuje się do wdrożenia i stałego wyświetlania linków dostarczanych przez FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD na każdej stronie Twojej witryny. 
Partner zobowiązuje się nie publikować ani nie wyświetlać linków do stron internetowych lub przestrzeni, 
które różnią się od wskazanych w fazie rejestracji bez uprzedniej zgody FRECUO BUSINESS COMPANY LTD 
bezwzględny zakaz jakiegokolwiek działania, które może, pośrednio, prowadzić do nieuczciwych działań od 
Partnerów. 
Każda strona Affiliate musi być wyraźnie autoryzowana przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD na potrzeby 
zacznij promować kampanię operatora. 
Materiały promocyjne i linki operatorów muszą i mogą być reklamowane tylko na stronach, które będzie 
autoryzowany przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, naruszenie tego zakazu, takie jak w przypadku 
banerów używanych arbitralnie na stronie nieautoryzowanej przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, określi 
natychmiastowe zawieszenie Partnera i wynikające z tego badanie naruszenia do celów zerwania umowy 
ponad ewentualną rekompensatę za szkody, które mogą z niej wynikać Partnera. 
Partner zobowiązuje się do przestrzegania procedur realizacji każdej kampanii marketingowej zgodnie z 
specyfikacje dostarczone przez operatora. Wszelkie inne działania, których nie przewidziano lub nie zostały 
opisane w kampania marketingowa będzie przedmiotem wyraźnej zgody Operatora. 
W szczególności FRECUO BUSINESS COMPANY LTD podkreśla, podkreśla i zwraca uwagę Partnera w 
następujących punktach: 
- w odniesieniu do wysyłania wiadomości e-mail jest określone, że jest formalnie zabronione dla Partnera, 
który je przyjmuje wyraźnie potwierdzić, promując stronę internetową reklamodawcy, wysyłając wiadomość 
e-mail, jeśli nie jest do tego upoważniona przez Operatora, z wyjątkiem przypadku korzystania z materiałów 
promocyjnych dostarczonych przez Operatora Sama. W przypadku, gdy Operator autoryzuje pocztę e-mail, 
Partner musi uzyskać zgodę FRECUO BUSINESS COMPANY LTD na wykorzystanie materiałów promocyjnych. 
Ponadto Partner oświadcza, że wysłanie e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności, zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
- w odniesieniu do zachęty określono, że bezwzględnie zabrania się korzystania z jakiejkolwiek formy zachęty 
aby skłonić użytkowników do zarejestrowania się u dowolnego operatora wśród osób związanych z 
Diamentową Dyskryminacją. 
 
 



- w odniesieniu do ruchu offline określono, że dowolna forma ruchu offline jest łatwo zabroniona 
kontrolowane i weryfikowalne poprzez sprawdzanie krzyżowe danych między systemami bezpieczeństwa 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD i dowolnych operatorów z Diamondaffiliation. 
Partner przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że w każdym przypadku jest zabronione przyjmowanie 
jakichkolwiek zachowań która wywołuje i określa rejestrację z nadużyciem oferty bonusowej przez obecnych 
operatorów w sprawie Diamondaffiliation lub z zaproszeniem do rejestracji tylko i wyłącznie do korzystania i 
korzystania z wyżej wymienionych bonus. 
Nieprzestrzeganie wszystkich powyższych i w każdym razie zachowanie nie jest zgodne z tym, co tutaj 
dostarczone przez Partnera może skutkować jego wykluczeniem z danego programu i przeniesienia suma 
wszystkich prowizji naliczonych poprzez zachęty, w tym wszelkie dodatkowe rekompensaty spowodowane 
szkody. 
Partner jednoznacznie przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że będzie zobowiązany w całości do 
przechowywania FRECUO BUSINESS COMPANY LTD w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub roszczeń stron 
trzecich Powinien narodzić się w wyniku samej działalności, w najszerszym tego słowa znaczeniu możliwe i 
bez żadnych ograniczeń, poza ostatecznym i dalszym odszkodowaniem za powstałe szkody. 
 
ARTYKUŁ 4: ZACHOWANIE ZACHOWANIA 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, podkreśla i podkreśla dla Partnera, że wszystkie działania są zabronione 
mające na celu sztuczną zmianę należnej prowizji. 
Wszelkie działania podjęte bezprawnie przez Partnera, z zamiarem generowania prowizji, będą uważane za 
oszukańcze zachowanie przy wszystkich konsekwencjach sprawy. Podobnie, wszelkie działania, które nie są 
zgodne z realizacją kampanii marketingowej, mogą być uznane za nieuczciwe przez FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD bez tego ostatniego wymagane do przedstawienia dalszych uzasadnień. 
W przypadku, gdy FRECUO BUSINESS COMPANY LTD uznaje istnienie oszustwa, umowa jest zawarta 
zamierzają zakończyć ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedzenia i bez odszkodowania. Jeśli to 
konieczne, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zażąda zwrotu kwot nienależnie wypłaconych Partnerowi, 
zastrzeganie sobie prawa do promowania wszelkich działań mających na celu ochronę i ochronę swoich 
Podmiotów Powiązanych w stosunku do samego Partnera, z możliwością dalszego żądania odszkodowania i 
konieczne w konsekwencji, zależności i ze względu na zachowanie utrzymywane przez Partnera. Jeśli nie 
uprzednio autoryzowane przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD na piśmie, następujące transakcje nie będą 
brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji: 
- wielokrotne rejestracje w celu wprowadzenia w błąd Operatora; 
- ogólnie wszystkie działania prowadzone przez Partnera prowadzące do nieprzestrzegania wszystkich tych 
warunków, w tym ich zobowiązania wobec Operatora. 
Ponadto FRECUO BUSINESS COMPANY LTD w porozumieniu z operatorami obecnymi Diamondaffiliation 
zastrzega sobie niewątpliwie prawo do anulowania prowizji podanych w sprawie procent równy lub większy 
niż 80% pierwszych depozytów jest równy tylko minimalnej przewidzianej wartości bazowej każdy operator. 
 
ARTYKUŁ 5: WARUNKI FAKTUROWANIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
Istnieją różne rodzaje wynagrodzenia: 
CPA (FIXED): Model tzw. Cost of Acquisition działa z ustalonym zyskiem na podstawie wyłącznie w odniesieniu 
do sprzedaży / działań kwalifikowanych / specyficznych. 
DOCHODOWY UDOSTĘPNIANIE: model zwany przychodami z udziałów (przetłumaczony: podział zysków) jest 
to procent, który jest obliczany na podstawie zysku generowanego przez użytkowników adresowanych przez 
Partnera. 
HYBRID: model płatności, który łączy w sobie modele udziału w przychodach i CPA. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD będzie śledzić każdą wizytę na stronie Operatora. Na bazie informacji, 
które będą przetwarzane i zbierane, Operator obliczy i zapłaci prowizje Partnerskiego. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD będzie przetwarzać raporty co miesiąc przez 16 miesiąca następującego 
po miesiącu odniesienia i / lub w każdym przypadku w pierwszym dniu roboczym, który jest użyteczny i 
następujący po nim 16 i wydać należne płatności w ciągu 30 dni od wydania miesięcznego wyciągu. 
Po wydaniu miesięcznego wyciągu e-mail ze wszystkimi dokumentami zostanie wysłany do Partnera przez 
personel szczegółowe informacje na temat fakturowania opłat. 



ARTYKUŁ 6: MODYFIKACJA STRONY INTERNETOWEJ 
Wszelkie zmiany wprowadzone w nazwach witryn operatorów oraz wszelkie zmiany w lokalizacja hostingu, 
jego rozmiar, cel, częstotliwość aktualizacji, nie nie będą miały wpływu na Kontrakt, którego zastosowanie, 
zgodnie z prawem i automatycznie, będzie w każdym z nich sprawa skierowana do zmodyfikowanej strony 
internetowej. 
Niniejsza Umowa odnosi się do wszystkich lokalizacji hostingu tej strony, istniejących lub przyszłych. 
W przypadku, gdy Partner znacząco modyfikuje stronę internetową lub zapewnia rozpowszechnianie 
kampanii marketingu w innych witrynach, będą prowadzone i zobowiązane do informowania firmy FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD w celu umożliwienia ponownej oceny charakterystyki witryny Operatora. Raz 
operacja zostanie zakończona, umowa automatycznie zastosuje się do nowych witryn. 
 
ARTYKUŁ 7: ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON 
Żadna z umawiających się stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie 
straty cierpiał z powodu drugiego. 
Żadna z umawiających się stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub 
pośrednie, lub w żadnym przypadku do pewnego stopnia może być rozważone i / lub przywrócone do 
niniejszej Umowy, w tym poprzez  wzorowy i niewyczerpujący, a zatem bez ograniczeń, utrata zysków, utrata 
dochodów, utratę klientów, utratę lub uszkodzenie danych. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD nie może być pociągnięta do odpowiedzialności przez Partnera, jeśli tak 
nie jest w stanie zidentyfikować nowego użytkownika deponującego lub użytkownika z witryny 
stowarzyszonej. 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD wyraźnie podkreśla, że reklama zakładów i zakładów gry oferowane na 
platformie afiliacyjnej lub wprowadzanie do zakładów i gier hazardowych podlegają ograniczenia prawne w 
niektórych krajach, w których mogą one podlegać zakazom i powiązanym sankcjom oraz w tym przypadku 
Partner jednoznacznie przyznaje, że nie ma prawa publikować materiałów reklamowych FRECUO BUSINESS 
COMPANY LTD na swojej stronie internetowej. Udział w programie jest również zabroniony przynależność i 
rejestracja do niego. 
 
ARTYKUŁ 8: WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
Partnerzy nie będą mieli intelektualnego prawa do materiałów promocyjnych, produktów i / lub usług 
oferowane przez Operatora, jeśli reklamują jedną z promocji marki na swoich stronach internetowych. 
Przez cały czas trwania kampanii i tylko dla konkretnej kampanii, FRECUO BUSINESS COMPANY LTD daje 
zrzesza niewyłączne prawo do używania Znaków Towarowych i nazw handlowych Operatora do celów 
handlowych. 
Żadne z postanowień niniejszej umowy nie stanowi licencji, cesji, przeniesienia ani innego prawa własność 
intelektualna, w tym, bez ograniczeń, patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, bazy danych i know-how w 
najszerszym tego słowa znaczeniu, które są i pozostaną wyłączną domeną FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
 
ARTYKUŁ 9: OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
Ta umowa jest otwarta. 
Z wyjątkiem następujących przypadków: 
Rozdzielczość dla słusznej przyczyny 
FRECUO BUSINESS COMPANY LTD może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, podając ją 
pisemna komunikacja e-mailem do Partnera, w przypadku naruszenia któregokolwiek z jego zobowiązań 
materiały przewidziane w niniejszej umowie i tam, gdzie nie można tego naprawić w ciągu 10 dni od 
otrzymanie wniosku złożonego przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD. 
Rozdzielczość bez uzasadnionej przyczyny 
Partner wyraźnie akceptuje i akceptuje fakt, że FRECUO BUSINESS COMPANY LTD ma prawo do jednostronnie 
wypowiedzieć niniejszą umowę, przekazując Partnerowi powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem 
otrzymanie wiadomości wysłanej do nich e-mailem przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD, bez potrzeby 
jakiejkolwiek motywacji i / lub jakiegokolwiek wyjaśnienia. Brak prośby szkoda może być podwyższona i / lub 
zażądana przez Partnera w celu wyraźnego świadczenia. 
Rozdzielczość za niestosowanie 



Każde nieaktywne konto partnerskie zostanie automatycznie zamknięte, a wszystkie powiązane z nim 
prowizje nie zostaną automatycznie zamknięte zostaną wypłacone franczyzobiorcy. 
Konsekwencje Uchwały 
W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Partner natychmiast zaprzestanie korzystania ze wszystkich 
usług i platforma. Partner będzie zobowiązany do zwrotu, nie później niż w siedem dni po podjęciu uchwały, 
wszystkie poufne informacje przesłane do niego przez FRECUO BUSINESS COMPANY LTD pod rygorem 
odszkodowanie za szkody. 
 
ARTYKUŁ 10: OGÓLNE PRZEPISY KOŃCOWE 
Partner uznaje i wyraźnie akceptuje, że niniejsza Umowa w żaden sposób nie może być nawet częściowy 
przedmiot przeniesienia na strony trzecie, chyba że istnieje wyraźne pisemne upoważnienie FRECUO 
BUSINESS COMPANY LTD. 
Gdzie z jakiegokolwiek powodu należy ustalić, że jakikolwiek przepis niniejsza Umowa nie jest ważna lub nie 
ma zastosowania, strony wyraźnie postanawiają, że do niej przystąpią każdy przypadek uznany za ważny i 
działający w pozostałych klauzulach umowy. 
Akceptacja tej umowy stanowi formalne porozumienie i porozumienie między stronami, kompletne i 
wyłączne pod względem przedmiotu i zastępuje wszelkie istniejące porozumienia, niezależnie od tego, które 
z nich stanowią pisemne lub ustne, w odniesieniu do tematu. 
Każde zrzeczenie się, zmiana lub korekta niniejszej umowy będzie skuteczna tylko wtedy, gdy na piśmie i 
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. 
 
ARTYKUŁ 11: PRAWO I JURYSDYKCJA 
Ta umowa jest w pełni regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Republiki Bulgara, która, choć nie 
przewidziana w tym, jest w każdym przypadku stosowana. 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z i / lub związane z niniejszą umową i / lub pogwałceniem i / lub 
rozwiązaniem i / lub nieważność tego samego musi zostać rozwiązana poprzez wstępne odwołanie się do 
arbitrażu zgodnie z przepisami prawa Republiki Bułgarii. 
 
ARTYKUŁ 12: ZMIANY I ZMIANY 
Firma FRECUO BUSINESS COMPANY LTD zastrzega sobie w każdym przypadku, bez uprzedzenia, prawo do 
zmian lub integrować niniejszą umowę w dowolnym momencie. Partner uznaje to jednak w jednakowy 
sposób zostaną powiadomieni o zmianie w umowie oraz o publikacji na stronie nowej warunki znajdą 
natychmiast zastosowanie między stronami. 
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