
[data]
Wrocław

GWARANCJA WYGENEROWANIA
30 000 ZŁ OBROTU W 3 MIESIĄCE

Gwarancji udziela

Spółka TAKESHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy we Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000653254, REGON 366095480, NIP 8943091658
zarządzająca platformą TakeDrop, dalej TakeDrop.

Zostaje udzielona dla

[Twoje Dane]
adres e-mail: [twojmail]  telefon: [twojtelefon], dalej Uczestnik

Data rozpoczęcia biegu gwarancji: [data]
Graniczna data wygenerowania 30 000 zł obrotu [3 miesiące]

§ 1.  Przedmiot gwarancji

TakeDrop w ramach Projektu 360° gwarantuje Uczestnikowi wygenerowanie
30000 zł netto obrotu w sklepach opartych o TakeDrop w ciągu 3 miesięcy od
rozpoczęcia współpracy. Ponadto, TakeDrop gwarantuje osiągnięcie 6 000 zł
netto dochodu w rozumieniu różnicy między przychodem ze sprzedaży a
wydatkiem na reklamę oraz kosztem produktu w hurtowni.

§ 2. Warunki gwarancji

● Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z materiałem szkoleniowym
zawartym w 33 lekcjach oraz uzupełnienia dla każdej lekcji notatek i
ewentualnych pytań do opiekuna przed rozpoczęciem kolejnej lekcji.
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● Ukończenie przynajmniej 10 zadań z dziennika aktywności, między
innymi: wybranie hurtowni, podłączenie domeny, dodanie loga,
edytowanie wzoru regulaminu, integracja z bramką płatności,
przygotowanie opisu produktu, ustalenie marży, dodanie opcji dostawy,
podłączenie pixela Facebook, podłączenie Google Analitycs, dodanie
raportu z kampanii, sprzedanie 1 sztuki produktu, sprzedanie
pierwszych 10 produktów.

● Przygotowanie kampanii reklamowej na Facebook dla przynajmniej 10
produktów zatwierdzonych przez Opiekuna. Utworzenie dla każdej
kampanii 2 zestawów reklam i wydanie przynajmniej 15 zł na każdy
zestaw reklam (min. 300 zł łącznego budżetu reklamowego).

● Uczestniczenie w jednogodzinnych konsultacjach zgodnie z
harmonogramem tj. 1 konsultacja w tygodniu, 4 w miesiącu przez 3
miesiące. Dopuszcza się maksymalnie 2 absencje w konsultacji w ciągu
3 miesięcy.

§ 3. Realizacja gwarancji

Jeśli Uczestnik nie osiągnie przynajmniej 30 000 zł netto obrotu oraz 6 000 zł
dochodu w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia Projektu 360° i spełni warunki
gwarancji zobowiązany jest do wypełnienia pisma reklamacyjnego w ciągu
maksymalnie 14 dni od granicznej daty wygenerowania obrotu określonej w
niniejszej gwarancji, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od rozpoczęcia
Projektu 360°.

Wzór druku reklamacyjnego otrzyma drogą mailową po zgłoszeniu prośby o
jego udostępnienie. TakeDrop w ciągu 14 dni rozpatrzy gwarancję i w
przypadku spełnienia warunków zwróci całkowitą opłatę za udział w Projekcie
360°, którą poniósł Uczestnik.

Uczestnik Prezes Zarządu TakeDrop
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