Regulamin Usługi AleRanking
1.

Regulamin określa zasady świadczenia usługi „AleRanking” przez WeNet sp. z o.o. (zwaną dalej: „WeNet”) z siedzibą w Warszawie,
spółkę prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 116894 o kapitale zakładowym w wysokości 12 469 000 PLN, posługującą
się numerami: NIP 5210125377 oraz REGON 012110943.

2.

W ramach usługi „AleRanking” dostępne są pakiety usługi obejmujące prezentację wizerunku Klienta w należącym do WeNet serwisie
www.aleranking.pl (zwanym dalej: „Serwisem”), zgodne ze specyfikacją danego pakietu.

3.
4.

W ramach pakietów usługi WeNet przeprowadza badanie kryteriów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu Profesjonalisty.
Publikacja Artykułu Wizerunkowego polega na opracowaniu treści oraz publikacji w Serwisie artykułu promującego działalność firmy
Klienta wraz z logo firmy, oznaczonego jako „Materiał Partnera”, dostępnego w serwisie aleranking.pl.
5. Do treści przygotowanego przez WeNet Artykułu Wizerunkowego, o którym mowa w punkcie 4 powyżej Klient ma prawo zgłoszenia
nie więcej niż dwóch poprawek. W przypadku braku zgłoszonych uwag w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przesłania przez
WeNet projektu artykułu do akceptacji, WeNet uzna, że Klient wyraził akceptację domyślną i dokona publikacji Artykułu
Wizerunkowego w serwisie aleranking.pl.
6. WeNet udziela Klientowi pełnego prawa do posługiwania się Certyfikatem i znakiem „Certyfikat Profesjonalisty” przez okres nie
dłuższy niż 24 miesiące - w zależności od warunków Umowy, licząc od dnia publikacji wizerunku Klienta w Serwisie. WeNet udziela
Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku „Certyfikat Profesjonalisty” przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu
prezentacji wizerunku Klienta w Serwisie.
7. Usługa AleRanking jest aktywowana w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy i świadczona przez okres nie dłuższy niż 24
miesiące - w zależności od oferty wskazanej w Umowie, licząc od dnia publikacji wizerunku Klienta w Serwisie.
8. Ogólne zasady przyznawania punktów rankingowych przez WeNet w serwisie AleRanking.pl są dostępne pod adresem:
http://www.aleranking.pl/strona/oferta. Decyzję w zakresie liczby przyznanych punktów rankingowych podejmuje WeNet w oparciu
o analizę spełniania przez Klienta poszczególnych kryteriów przyznawania punktów rankingowych.
9. Klient zawierając Umowę dotyczącą usługi „AleRanking” akceptuje zasady przyznawania przez WeNet punktów rankingowych w
Serwisie.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu „Świadczenia Usług
Reklamowych” - dostępnego pod adresem: wenetpolska.pl/regulaminy

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2021

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi AleRanking i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pieczęć Klienta oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta)
.........................................
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