Pytania i odpowiedzi
Program Polecający PizzaPortal

Czy muszę być klientem PizzaPortal, aby polecać portal w ramach Programu?
- Nie, nie jest to wymagane od uczestników Programu Polecającego.
Czy potrzebuję założyć konto na PizzaPortal, aby zostać uczestnikiem Programu?
-Nie, wymagane jest jedynie założenie konta na https://polecam.pizzaportal.pl/ . Konto
zarejestrowane w Programie nie jest powiązane z kontem na PizzaPortal.pl
Jakich nagród mogę oczekiwać?
- Uczestnik programu otrzymuje w zamian za Polecenia złotówki w systemie, które może wymieniać
na Vouchery na zamówienia z PizzaPortal. Vouchery są to kody zniżkowe o wartości 5, 10, 20 i 50 zł.
Korzystając z nich przy zamówieniu opłacanym online, kwota zamówienia jest pomniejszana o
wartość kuponu.
Za co dostanę nagrody?
- Za zamówienia dokonywane przy pomocy unikalnego linka przyznajemy złotówki. 5 zł przyznajemy
za zamówienie złożone od nowego klienta, tzn. osoby, która do tej pory nigdy nie zamawiała z
wykorzystaniem serwisu PizzaPortal. 1 zł przyznajemy w przypadku osoby, która wcześniej dokonała
już przynajmniej jednego zamówienia na portalu. Bierzemy pod uwagę jedynie złożone, opłacone
oraz zrealizowane zamówienia powyżej 20 zł.
Kiedy mogę skorzystać z dostępnych nagród?
- Złotówki zgromadzone w Programie można wymienić na kody zniżkowe po osiągnięciu pułapu
minimum 5 zł.
Jak dużo nagród mogę zyskać?
- Nie przewidujemy żadnych ograniczeń w związku z przyznawaniem nagród.
Jak długo ważne są wygenerowane nagrody?
- Przy każdym generowanym kuponie będzie znajdowała się informacja na temat terminu ważności.
Kupony będą ważne minimum 3 miesiące od daty wygenerowania.
Jak działa polecanie?
- Wykorzystanie przez znajomego przy zamówieniu Twojego dedykowanego linka, powoduje zliczenie
dokonanej transakcji na Twoje konto w systemie.
Czy mogę polecać portal z wykorzystaniem Social Mediów?
- Tak, zachęcamy do polecania i udostępniania swojego unikalnego linka zarówno bezpośrednio, jak i
we wszelkich formach elektronicznych.

Czy przy zamówieniach z polecenia można korzystać z ogólnie dostępnych rabatów i akcji
promocyjnych?
- Tak, w pole dotyczące kuponu rabatowego można wpisać dowolny inny kupon z pośród
udostępnionych przez nas zniżek.
Gdzie znajdę aktualne promocje na portalu?
- Znajdziesz je w swoim panelu Twoje na polecam.pizzaportal.pl w swoim. Ponadto, często
komunikujemy inne promocji na naszym profilu na portalu Facebook oraz pod adresem
https://pizzaportal.pl/kupony-promocyjne/ .
Ilu osobom mogę rozdać swój unikatowy link?
- Link możesz rozdać dowolnej liczbie osób. Im więcej osób go posiada i korzysta z niego przy
składaniu zamówień, tym więcej złotówek zarabiasz.
Dlaczego nie mam na koncie nowych środków, skoro kilka osób dokonało zamówienia z mojego
polecenia?
- Pieniądze otrzymujesz za każde zatwierdzone i opłacone zamówienie. Zatwierdzenie zamówień
wykonywane jest raz w tygodniu. Dlatego też możliwe jest opóźnienie w zliczaniu środków. Środki
pojawią się na koncie najpóźniej 10 dni roboczych po dokonaniu zamówienia.
Jak mogę sprawdzić status swoich poleceń?
- Wszystkie zamówienia (również te oczekujące i zatwierdzone) i środki otrzymane w ramach
Programu znajdują się na podstronie Twoje Rabaty.
Czy polecać mogę każdą restaurację?
- Tak, każda restauracja, kuchnia oraz danie dostępne na https://pizzaportal.pl biorą udział w
Programie. Jednak zamówienie musi przekroczyć kwotę 20 zł.
Osoba polecona zapomniała skorzystać z mojego unikalnego linka. Czy mogę mimo tego otrzymać
prowizję?
- Niestety nie, złotówki przyznajemy jedynie, gdy zamówienie zostanie zrealizowane za
pośrednictwem tego linka.
Czy muszę mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź rozliczać PIT-a, aby móc otrzymywać
nagrody?
- Nie, nie ma takiej potrzeby.

