PODMÍNKY DOPORUČITELSKÉHO PROGRAMU XIXOIO

Úvodní ustanovení
Doporučitelský program provozuje společnost XIXOIO a.s., se sídlem Rooseveltova 166/10,
Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00, IČO: 073 66 949 (dále také „XIXOIO“). Společnost je
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23744.
Tyto podmínky Doporučitelského programu XIXOIO (dále jen „Podmínky“) se vztahují na
nabývání Tokenů prostřednictvím aplikace XIXOIO.

Jak doporučitelský program funguje?
Doporučte nákup Tokenů svému známému a sdělte mu, aby při registraci do aplikace
XIXOIO uvedl váš doporučitelský kód.
Když vámi doporučený Nabyvatel, který uvedl váš doporučitelský kód, nabyde Tokeny
v souladu se Smlouvou, připíše společnost XIXOIO vám i doporučenému Nabyvateli
doporučitelskou odměnu ve výši 100 Tokenů (dále jen „Odměna“).
Odměna bude připsána po realizaci převodu Tokenů v systému XIXOIO a o připsání
Odměny bude vyrozuměn doporučující i Nabyvatel e-mailovou zprávou.
Registrovanému uživateli aplikace XIXOIO se jeho kód, který může dále sdílet jako
doporučitelský kód, zobrazí v aplikaci v okamžiku realizace transakce, tedy připsání Tokenů.
O získání kódu bude uživatel vyrozuměn také e-mailovou zprávou.

Ostatní předpoklady
●
●
●
●
●
●

V rámci Doporučitelského programu je možné doporučit pouze nové Nabyvatele, kteří
doposud nebyli v aplikaci XIXOIO registrováni.
Odměna je doporučujícímu i Nabyvateli připsána v aplikaci XIXOIO jednorázově, a to
na základě prvního nákupu Tokenů doporučeným Nabyvatelem.
Odměna je v aplikaci XIXOIO připisována vždy jako separátní transakce, kdy se v
detailu transakce zobrazuje pod názvem "odměna za doporučení".
Odměna není nároková. XIXOIO si vyhrazuje právo Odměnu nepřipsat bez náhrady.
Společnost XIXOIO nebude přihlížet ke zpětně požadovanému připsání Odměny,
např. pokud Nabyvatel opomněl při registraci do aplikace XIXOIO doporučitelský kód
uvést.
Pokud se držitel Tokenu stane obchodním zástupcem společnosti XIXOIO, jeho kód
přestává být doporučitelským kódem a mění se na kód obchodnický.

Společnost XIXOIO a.s. může dle vlastního uvážení Doporučitelský program omezit či ukončit.
XIXOIO si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit či zrušit.
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Slovník pojmů
Nabyvatel – fyzická či právnická osoba, která dle Smlouvy nabyla v období od 16.12.2020
vlastnictví k Tokenům a byly na ní postoupeny odpovídající práva a povinnosti v rámci
Postoupení.
Smlouva - Smlouva o poskytnutí financování a převodu digitálního tokenu mezi XIXOIO a.s. a
prvotním Nabyvatelem vydávaných Tokenů.
Token - digitální token standardu ERC20 na síti Ethereum nazvaný XIX a vytvořený
společností XIXOIO a.s.

Více informací poskytneme na emailu customer.support@xixoio.com nebo na telefonním čísle
776 441 472.
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