
Załącznik 2 Prowizje i opłaty 

§ 1 
Uwagi ogólne 

 

1. W ramach funkcjonowania portalu Denary.pl pobierane są opłaty i prowizje związane 

ze świadczeniem usług wobec użytkowników: 

a. prowizje od sprzedaży Towaru. 

2. Zawarte w tabeli kwoty są kwotami brutto, czyli zawierają podatek VAT. 

3. Ceny podane są w polskich złotych. 

§ 2 
Prowizje od sprzedaży 

 

1. Denary.pl nalicza prowizję w momencie otrzymania płatności za zakupiony towar. 

2. Wysokość prowizji określona jest procentowo i nie wlicza się do niej kosztów wysyłki. 

3. Prowizje od sprzedaży pobierane są w wysokości 9,9% wartości sprzedaży 

§ 3 
Opłaty dodatkowe 

 
1. Obecnie portal Denary.pl nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. 

2. Użytkownik w późniejszym okresie funkcjonowania portalu będzie miał możliwość 

wybrania dodatkowych płatnych opcji związanych z promowaniem swoich produktów 

na Denary.pl. 

3. Wszelkie informacje o nowych opłatach dotyczących promowania produktów zostaną 

przedstawione sprzedającym w późniejszym terminie.  

§ 4 
Rozliczanie usług 

 

I. Rozliczanie należności 



1. Rozliczenia prowadzone są indywidualnie dla każdego użytkownika w ramach jego 

konta. 

2. Użytkownik zalogowany do portalu Denary.pl ma możliwość stałego dostępu do 

posiadanych środków (salda rozliczeniowego) 

3. Sprzedawca w Panelu Sprzedawcy ma możliwość stałego codziennego dokonania 

wypłaty środków ze swojego konta w minimalnej kwocie 5,00 zł. 

4. Dokonanie wpłat względem Denary.pl dokonuje się na indywidualny rachunek 

bankowy portalu podany w regulaminie.  

II. Zmiany wysokości opłat i prowizji w Denary.pl 

1. Denary.pl zastrzega ewentualność wprowadzania zmian wysokości opłat i prowizji. 

2. Denary.pl ma możliwość wprowadzenia okresowego obniżenia opłat i prowizji np. w 

ramach akcji promocyjnych. W takim wypadku opłaty naliczane są zgodnie z 

regulaminem danej akcji. 

III. Faktury 

1. Użytkownicy posiadający konto sprzedawcy w celu otrzymania faktur powinni zgłosić 

potrzebę ich otrzymywania na adres mailowy denary@denary.pl. Dane do faktur 

powinny być zgodne z danymi zawartymi w Panelu Sprzedawcy. Do otrzymania 

faktur dla osób prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest wpisanie w 

Panelu Sprzedawcy numeru NIP. 

2. Użytkownikom posiadającym konto sprzedawcy, którzy nie prowadzą działalności 

gospodarczej faktury wystawia się wyłącznie na żądanie danego użytkownika. 

Stosuje się w tym przypadku pozostałe ustalenia z pkt. 1. 

3. Faktury za dany miesiąc kalendarzowy wystawiane są każdorazowo do 15 dnia 

kolejnego miesiąca. 

4. Do obowiązków sprzedawcy należy aktualizowanie danych do faktur po każdej 

dokonanej zmianie.  

5. Faktury przesyłane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy. Sprzedawca 

podając dane konieczne do otrzymania faktury wyraża jednocześnie zgodę na jej 

otrzymywanie drogą elektroniczną. 

6. Faktury udostępnia się sprzedawcy poprzez plik zapisany w formacie PDF, który 

uniemożliwia edycję dokumentu. 



7. Sprzedawca w dowolnej chwili może cofnąć akceptację na otrzymywanie faktur w 

formie elektronicznej za pomocą stosownego oświadczenia przesłanego na adres 

mailowy denary@denary.pl..  

8. Akceptacja i cofnięcie akceptacji na przesyłanie faktur uważa się za obowiązujące od 

momentu jego dokonania. 

9. Użytkownik, któremu przesyła się fakturę VAT zobowiązuje się do należytego 

przechowywania jej, zgodnego z przepisami prawa. 

 


