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Wstęp
Szanowni Przedsiębiorcy,
Z wielką przyjemnością zespół StartUp Contracts
zaprasza do zapoznania się z przewodnikiem po usługach
oferowanych przez Partnerów AIP.
Usługi dostępne są dla Przedsiębiorców należących
do Polski Przedsiębiorczej i stanowią bogate źródło pomocy
w rozwoju biznesu.
W przewodniku znajdziecie Państwo wszelkie informacje
odnośnie rodzaju działalności Partnerów, benefity jakie oferują
Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości oraz jak skorzystać z ich
oferty.
Zapraszamy do lektury.

Z wyrazami szacunku
Zespół StartUp Contracts
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DLA

Informacje o Partnerze
Firma komputerowa 4uTech z siedzibą w Warszawie oferuje kompleksową obsługę informatyczną firm oraz serwis
sprzętu komputerowego. Do dyspozycji klientów oddają doskonale przygotowany zespół specjalistów, którzy
są w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie techniczne w każdym przypadku. 4uTech jest dynamiczną, prężnie
rozwijającą się firmą, potwierdza to fakt nawiązania współpracy z firmą ACTION S.A. Współpraca z największym
dystrybutorem sprzętu IT w Polsce pozwala jeszcze lepiej spełniać wszelkie potrzeby klientów, jednocześnie
oferując atrakcyjne ceny, sprawdzone podzespoły uznanych producentów, fachową oraz miłą obsługę, a także
szybki i sprawny serwis. 4uTech nie oferuje niczego, czego działania nie jest w stanie zagwarantować. W ofercie
posiada sprzęt wyłącznie najwyższej jakości produkowany przez czołowe firmy z branży IT. Za cel 4uTech stawia
sobie kompleksową obsługę, polegającą na:
• indywidualnym podejściu do klienta
• dostawach sprzętu komputerowego,
• instalacji i wdrażaniu oprogramowania,
• w ykonawstwie kompletnych sieci komputerowych
• obsłudze serwisowej
• dostawach materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
• sprzedaży peryferii i akcesoriów
• w ykorzystaniu możliwości zdalnego dostępu

Benefit dla społeczności BL:
• preferencyjne ceny dla firm z BL,
• indywidualne podejście do Klienta,
• dostawy sprzętu komputerowego,
• instalacja i wdrażanie oprogramowania,
• w ykonawstwie kompletnych sieci komputerowych,
• obsługa serwisowa,
• dostawy materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
• sprzedaży peryferii i akcesoriów.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi 4uTech dla BL zapraszam do samodzielnego
założenia konta (konto darmowe). Konta zakładamy poprzez następujący adres: www.aip4u.pl.
Osoby posiadające już konta a mające pytania do partnera zapraszam do kontaktu telefonicznego poprzez numer:
+48 22 250 17 81-87.
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Informacje o Partnerze
Www.corton.pl to pierwsza w Polsce i największa internetowe platforma projektowania społecznościowego,
zajmująca się pozyskiwaniem projektów graficznych w drodze konkursu. Do dyspozycji klientów Corton oddaje
największy w kraju, ponad 10-tysięczny zespół doświadczonych grafików i agencji graficznych. Organizator konkursu
dostaje średnio ponad 200 różnorodnych i przygotowanych specjalnie dla niego projektów; wybiera najlepszy
z nich i tylko za niego płaci.
Serwis umożliwia także komunikowanie się się z grafikami w trakcie trwania konkursu - można prosić autorów
o nanoszenie poprawek w swoich pracach lub umieszczać dodatkowe wytyczne dla wszystkich grafików. Corton
gwarantuje niezmienność cen (raz ustalony budżet nie ulega zmianie bez względu na ilość poprawek zgłoszonych
w trakcie trwania konkursu) oraz terminowość (to organizator ustala jak długo trwa konkurs). Corton gwarantuje
pozyskanie projektu graficzny już w 7 dni!.
Oferuje także:
- pozyskanie projektu połączone z rekrutacją grafików
- głosowanie społecznościowe - czyli możliwość wyboru najlepszego projektu w drodze głosowania na Facebooku.
Głosują graficy zrzeszeni na www.corton.pl (największe w kraju grono eksperckie) lub klienci firmy.

Benefit dla społeczności BL:
• preferencyjne ceny dla społeczności BL,
• firmy zakładające konkursy z polecenia BL dostają gratis usługi o wartości 398 zł,
• darmową promocję konkursu w newsletterze (wartość 99 zł),
• darmową promocję konkursu na Facebooku (wartość 99 zł),
• dedykowaną grafikę promującą konkurs na Facebooku (wartość 200 zł).

Jak skorzystać z usługi?
Wejdź na www.corton.pl i załóż konkurs.
Dla ułatwienia przygotowaliśmy szablony ułatwiające dokładne opisanie przedmiotu konkursu. Zakładając konkurs
- w rubryce kod promocyjny wpisz hasło BL.
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Informacje o Partnerze
DPD jest jedną z wiodących firm kurierskich w Europie – jest godnym zaufania partnerem biznesowym na rynku
przesyłek krajowych i zagranicznych. Posiada bardzo sprawną sieć transportową i ponad 500 własnych oddziałów
w 40 krajach. Oprócz tego oferujemy indywidualne rozwiązania umożliwiające naszym klientom szybkie dotarcie
do głównych obszarów biznesowych na całym świecie.

Benefit dla społeczności BL:
• 12 zł za przesyłkę,
• możliwość śledzenia trasy przesyłki,
• 24h obsługa klienta,
• przewidywany termin doręczenia do godziny 12:00 następnego dnia roboczego ( I strefa ), do 13.00 II i III strefa),
• w przypadku nie doręczenia przesyłki do 16.00 następnego dnia roboczego usługę wykonujemy za złotówkę,
• na życzenie Klienta oferujemy wcześniejsze terminy dostaw.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty na produkty firmy DPD zapraszamy do kontaktu
mailowego pod adresem dpd@przedsiebiorca.pl.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
Szybkość i profesjonalizm, a także rzetelność, niezawodność i nowoczesne podejście do potrzeb Klienta,
to główne atuty Global Office. Fundamentem działalności są szeroko rozumiane artykuły biurowe.
W specjalnie przygotowanym przez Global Office asortymencie znajdziecie Państwo wysokiej klasy
akcesoria biurowe i artykuły papiernicze w rozmaitym wydaniu. Zadowolenie Klientów jest dla Global
Office celem priorytetowym. Dokładają więc wszelkich starań, aby dostarczane artykuły i materiały biurowe,
a także artykuły papiernicze były produktami najwyższej jakości, markowymi i niezawodnymi. Wierzymy
w to, że dzięki Global Office wyposażenie biura będzie znacznie prostsze i przyjemniejsze, niż dotychczas.
Global Office dostarcza swoim klientom:
• materiały eksploatacyjne do drukarek (oryginalne lub kompatybilne),
• nośniki danych, środki czyszczące do sprzętu komputerowego,
• drukarki, faksy, kopiarki, komputery i inne urządzenia biurowe,
• materiały biurowe, papier ksero,
• akcesoria komputerowe, klawiatury, myszki itp,
Global Office pomaga firmom i swoim klientom rozwiązać problem zużytych materiałów eksploatacyjnych:
• odbierają zużyte materiały własnym transportem,
• w ystawiają kartę przekazania odpadu,
• płacą za wartościowe materiały według aktualnego cennika.

Benefit dla społeczności BL:
• w ysyłka w kraj jest gratis jeśli przekracza 200,00 zł netto (nie dotyczy papieru i mleka)
• rabat w wysokości 30% od cen katalogowych na Artykuły
• 20 najczęściej zamawianych produktów z jeszcze większym rabatem

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty na produkty firmy Global Office zapraszamy do
kontaktu pod adresem contracts@przedsiebiorca.pl.
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Informacje o Partnerze
Kaczmarski Inkasso jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności. Od 1992 roku
wykorzystuje skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności. Nadrzędnym
celem działań firmy jest zapewnienie kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony transakcji handlowych
oraz zagwarantowanie wysokiego standardu usług zarządzania wierzytelnościami. Klientami Kaczmarski
Inkasso są firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, będące liderami w swojej branży. Dbałość o dobre
imię każdego klienta jest najważniejsza. Kaczmarski Inkasso jest jedynym autoryzowanym partnerem
Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Połączenie kompleksowych działań
windykacyjnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, z możliwością dopisania dłużnika
do rejestru, usprawnia proces odzyskiwania należności i podnosi efektywność prowadzonych działań.
W październiku 2012 r. Kaczmarski Inkasso otrzymał nagrodę Gazety Finansowej „Turbiny Polskiej
Gospodarki” w kategorii Najlepsze produkty dla MSP z segmentu Windykacja, co dowodzi, że są zaufanym
i skutecznym partnerem w biznesie.

Benefit dla społeczności BL:
• atrakcyjna oferta cenowa tylko dla Firm w BL,
• skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności,
• zapewnione wsparcie dedykowanego dla AIP opiekuna biznesowego,
• możliwość sprawdzeń firm w bazie KRD,
• możliwość dołączenie do programu Rzetelna Firma,
• możliwość skorzystania ze szkoleń oferowanych przez Akademię KRD.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z oferty firmy Kaczmarski Inkasso zapraszamy do kontaktu
pod adresem e-mail: contracts@przedsiebiorca.pl.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
Z myślą o młodych przedsiębiorcach działających w ramach Polski Przedsiębiorczej firma OK System Polska
przygotowała specjalna ofertę na MultiKarnety OK. MultiKarnet OK umożliwia korzystanie z NAJSZERSZEGO w Polsce
zakresu usług sportowych, rekreacyjnych oraz prozdrowotnych w blisko 4 000 placówek partnerskich z dostępem
do 65 różnych rodzajów usług m.in. basen, sauna, siłownia, fitness, squash, tenis, sztuki walki, szkoły tańca, lodowiska,
joga, aquaaerobik, nauka pływania, bilard, kręgle, golf, masaże, paintball, solarium, zabiegi kosmetyczne dla Pań,
spływ kajakowy.

Benefit dla społeczności BL:
• jeden MultiKarnet OK z dostępem do obiektów w CAŁYM KRAJU na bardzo korzystnych warunkach,
• specjalnie przygotowane ceny dla Firm działających w ramach BL,
• karnet w cenie 154 zł/ mc dla firm z Business Link (normalna cena 185 zł),
• szybkość obsługi,
• ilość wejść do 3 w tygodniu,
• usługę wykupujemy na okres 1 miesiąca.

Jak skorzystać z usługi?
Do 10 dnia każdego miesiąca należy wysłać dane osoby na którą ma być wykupiony karnet (imię, nazwisko, adres
email, numer telefonu) firmy z BL i SC przesyłają swoje zgłoszenia na adres oksystem@przedsiebiorca.pl.
Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko
– numer telefonu komórkowego
– adres e-mail
– potwierdzenie dokonania przelewu
Osobami korzystającymi z karnetu nie mogą być partnerzy ok. system.
Do dnia 25 każdego miesiąca nowi użytkownicy powinni otrzymać ok. pin.
Osoby rezygnujące z usługi przesyłają informację analogicznie do zgłoszeń do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku braku informacji, braku opłaty, naruszeń regulaminu Firma zostaje dożywotnio zablokowana w ok. system.
Numer konta do przelewania środków 56114010100000515853002609 w tytule wpisujemy imię i nazwisko osoby
dla której jest karnet.
Wszelkie pytania dotyczące oferty Firmy Ok. System prosimy kierować na adres oksystem@przedsiębiorca.pl.
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Informacje o Partnerze
Bieżąca analiza potrzeb naszych Klientów, indywidualne doradztwo oraz elastyczność pozwalają nam stworzyć unikalną
ofertę. Pakiet oferowanych usług płatniczych uwzględnia potrzeby podmiotów prowadzących sprzedaż towarów
i usług w Internecie, a jednocześnie pozwala na zachowanie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa Kupujących.
Działalność operacyjna PayU S.A. koncentruje się na usługach dla Merchantów (głównie sklepów internetowych)
w postaci „Systemu PayU”, który od kilku lat z powodzeniem wykorzystywany jest przez największe serwisy internetowe
w Polsce. Nasze usługi przeznaczone są dla e-biznesu, który do uzyskania pełni funkcjonalności wymaga bezpiecznego
i przyjaznego narzędzia płatniczego. Udostępniamy szeroką gamę metod płatności: e-przelewy, płatność kartą, przelew
bankowy, raty, płatność SMS. Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone licencją krajowej instytucji
płatniczej oraz międzynarodowym certyfikatem PCI DSS. Wykorzystujemy protokół SSL, umożliwiający szyfrowaną
transmisję danych i obsługujemy zabezpieczenia płatności 3D-Secure. Jesteśmy liderem rynku płatności internetowych
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Oferta PayU S.A. adresowana jest do firm sprzedających w Internecie, które w swojej działalności chcą wykorzystywać
profesjonalne rozwiązania płatnicze oraz są zainteresowane wysoką jakością usług.

Benefit dla społeczność BL:
• specjalne stawki prowizyjne dla Firm z BL,
• szeroka gama metod płatności,
• promocja bezpieczeństwa transakcji zawieranych online,
• w ysoka jakość oferowanych usług i narzędzi,
• doświadczenie w obsłudze największych serwisów internetowych,
• profesjonalna analiza potrzeb Klientów,
• elastyczność rozwiązań,
• profesjonalna pomoc i wsparcie zaangażowanych specjalistów,
• w ygodny panel do zarządzania transakcjami.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do uzyskania dostępu do usługi PayU prosimy o przesłanie zgłoszenia
na adres payu@przedsiebiorca.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko
– nazwa firmy
– preferowany login
– adres url sklepu
– numer konta bankowego
– numer telefonu
– adres e-mail
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAŁĄCZNIKU
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Informacje o Partnerze
Firma Qpony.pl zmienia rynek reklamowy w Polsce. Powstał jako startup w 2010 roku w Poznaniu. Początkowo
główną działalnością naszego zespołu było wydawanie bezpłatnego katalogu zniżkowego dla mieszkańców
Poznania. Po sukcesie inicjatywy w stolicy Wielkopolski, projekt rozwinął się na Wrocław oraz Gdańsk.
W 2012 roku stworzyliśmy innowacyjną platformę dla reklamodawców umożliwiającą zarządzanie kampanią
marketingową w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej, katalogu, a także aplikacji mobilnej
Qpony.pl. Startup zdobył główną nagrodę w konkursie House of Walkers Project, dzięki czemu pozyskał stabilnego
inwestora, umożliwiając dynamiczny rozwój firmy na terytorium całej Polski.

Benefit dla społeczności BL:
• 30% rabat na katalog
• reklama w aplikacji za darmo
• reklama na stronie internetowej za darmo
• dostęp do pierwszej takiej usługi w Polsce

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi oferowanej przez Qpony.pl zapraszam do kontaktu
mailowego na adres contracts@przedsiebiorca.pl.
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Informacje o Partnerze
Autorska platforma REDLINK to projekt stworzony w całości przez pracowników firmy Vercom. Bazując na własnych
doświadczeniach związanych z telefonią VOIP, Web Services oraz aplikacjami webowymi zintegrowaliśmy różne
kanały komunikacji elektronicznej tworząc w ten sposób nowatorskie narzędzie komunikacji i marketingu
bezpośredniego.
Vercom sp. z o.o. rozpoczęła działalność 2 maja 2005 r. Misją firmy stało się zapewnienie Klientom najwyższego poziomu
usług i pełnego wsparcia w zakresie wyboru systemów informatycznych i kierunku ich rozwoju. Działalność firmy
skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań IT dla biznesu. Spółka zajmuje się projektowaniem i tworzeniem
oprogramowania, a także zaawansowanych aplikacji internetowych bazujących na modelu SaaS (Oprogramowanie
jako usługa). Celem i ambicją firmy jest zapewnienie swoim Klientom nie tylko najwyższego poziomu usług, ale
także pełnego wsparcia co do wyboru systemów informatycznych i kierunku ich rozwoju.
Zespół REDLINK to wysoko wykwalifikowani programiści i inżynierowie, którzy brali udział w szerokiej gamie
projektów IT, zaczynając od rozbudowanych aplikacji webowych, poprzez usługi Voipowe na telewizji IP kończąc.

Benefit dla społeczności BL:
• trzy pierwsze miesiące – Abonament: 0 zł.,
• następnie każda firma zainteresowana kontynuowaniem współpracy otrzymuje zniżkę 40% na wybrany z oferty
pakiet* *(nie dotyczy pakietu indywidualnego),
• kompleksowość usług,
• platforma po zintegrowaniu z systemem klienta umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami za pomocą
czterech zintegrowanych kanałów – SMS, MAIL, FAX oraz VMS.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do skorzystania z usługi oferowanej przez firmę RedLink zapraszamy
do kontaktu z naszym opiekunem Panem Tomaszem Pakulskim pod adresem e-mail: t.pakulski@redlink.pl.
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Informacje o Partnerze
Tech Data Corporation (NASDAQ GS: TECD) jest jednym z największych na świecie dystrybutorów technologii
IT oferującym produkty czołowych producentów sprzętu i oprogramowania. Tech Data obsługuje ponad 125.000
resellerów w ponad 100 krajach. Codziennie Tech Data wspiera swoich partnerów na całym świecie w dostarczaniu
przez nich produktów i usług użytkownikom końcowym - małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP), dużym
korporacjom i urzędom administracji publicznej. Firma zajmuje 109 miejsce na liście Fortune 500. Tech Data Polska
(wcześniej DHI i Computer 2000 Polska) powstała w Polsce w 1988 roku i funkcjonuje na rynku jako klasyczny
dystrybutor produktów IT. Oferujemy szerokie portfolio produktów wiodących producentów IT. Świadczymy usługi
logistyczne i finansowe związane z dystrybucją a nasi Partnerzy Handlowi mogą dokonywać transakcji metodami
klasycznymi (telefon, faks, email), jak również za pomocą specjalistycznych systemów e-commerce typu B2B. W Tech
Data Polska pracuje 205 osób. Tech Data Polska realizuje zróżnicowany model dystrybucji „Reach and Focus” łącząc
zalety klasycznego dystrybutora oferującego produkty masowe takie jak: komputery, notebooki, drukarki, materiały
eksploatacyjne, peryferia, oprogramowanie czy komponenty (broadline distribution) z zaletami dystrybutora
specjalizowanego oferującego zaawansowane produkty i rozwiązania oraz dodatkowe usługi takie jak wsparcie
marketingowe, pre-sales i post-sales support, szkolenia, usługi konfiguracyjne czy programy demo (Value-Added
Distribution – VAD).

Benefit dla społeczności BL:
• dostęp do hurtowni jednego z największych dystrybutorów technologii IT,
• oferta produktowa czołowych producentów,
• atrakcyjne ceny hurtowe,
• kompleksowa obsługa logistyczna,
• prywatny opiekun.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkich Przedsiębiorców chętnych do uzyskania dostępu do hurtowni TechData prosimy o przesłanie zgłoszenia
na adres techdata@przedsiebiorca.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– numer telefonu
– nazwa firmy
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z naszym opiekunem handlowym pod adresem e-mail:
pro@techdata.pl.
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Informacje o Partnerze
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce, świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych
dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Sieć T-Mobile oferuje usługi telefonii i internetu mobilnego
oraz stacjonarnego w systemach abonamentowych, przedpłaconych i mix.
Firma T-Mobile przygotowała specjalnie z myślą o młodych przedsiębiorcach działających w ramach
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości bardzo konkurencyjną ofertę usług telekomunikacyjnych, której
unikalne warunki pozwolą Wam na pełną kontrolę kosztów, a jej mechanizm gwarantuje, że zapłacicie tylko
i wyłącznie za zrealizowane połączenia.

Benefit dla Business Link:
• otrzymujesz specjalny upust 15% na abonament
• korzystasz z dodatkowego budżetu na usługi telekomunikacyjne lub dostajesz tańszy telefon
• prowadzisz nielimitowane rozmowy z numerami T-Moblie w kraju i na świecie
• otrzymujesz bezpłatny Internet w telefonie
Szczegóły oferty oraz cennik telefonów znajdują się pod adresem http://blaip.pl/oferta/t-mobile.htm

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie Firmy chętne do skorzystania z usług T-Mobile zapraszamy do kontaktu z Opiekunem biznesowym Panem
Andrzejem Bogdańskim tel.: 668 370 941. Adres email Andrzej.bogdanski@t-mobile.pl.
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Szczegóły oferty
T-MobileCloud o bezpieczna przestrzeń dla rozwoju biznesu w chmurze obliczeniowej. Dzięki niej
przedsiębiorcy będą mogli zamawiać innowacyjne i nowoczesne usługi oraz przenieść ich obsługę
do środowiska chmury obliczeniowej, co pozwoli im na sprawniejsze zarządzanie firmą oraz poprawę
bezpieczeństwa firmowych danych.
T-MobileCloud to pierwsze kompleksowe rozwiązanie oferowane przez operatora telekomunikacyjnego
właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, które pozwala na zamawianie oraz korzystanie z programów,
aplikacji i usług IT w bezpiecznym środowisku chmury obliczeniowej.
T-MobileCloud gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzanych danych na identycznym poziomie jaki jest
stosowany przez banki przy zabezpieczeniu transakcji finansowych. Dzięki temu T-Mobile może gwarantować
pełną poufność danych przesyłanych i przechowywanych przez klientów w środowisku chmury obliczeniowej
T-MobileCloud.
Dostęp do platformy T-MobileCloud jest możliwy z dowolnego miejsca oraz z każdego urządzenia
z zainstalowaną przeglądarką internetową. Dla klientów posiadających smartfony lub tablety została
przygotowana specjalna aplikacja do zarządzania usługami na platformie T-MobileCloud. Dzięki niej usługi
T-MobileCloud klienci będą mieli zawsze w zasięgu ręki.
Zarządzanie usługami, produktami i aplikacjami w środowisku T-MobileCloud jest niezwykle proste. Klienci
po zalogowaniu do środowiska T-MobileCloud będą rozpoznawani po ich numerze MSISDN i w ten sposób
będą mogli zamawiać interesujące ich produkty IT. Klienci nie będą musieli podawać żadnych danych kart
kredytowych ani dokonywać przelewów ponieważ zamówione przez nich pozycje zostaną dodane do ich
faktury za usługi telekomunikacyjne w T-Mobile.
www.t-mobilecloud.pl tu znajdą Państwo opis usług, które właśnie uruchomiliśmy.
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Informacje o Partnerze
Właścicielem, administratorem i twórcą serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności SA. Podstawowym
celem firmy KIP SA, do którego należy system szybkich i bezpiecznych płatności transferuj.pl jest wprowadzanie
nowoczesnych technologii pozwalających klientom w łatwy i bezpieczny sposób dokonywać płatności za zakupione
w sieci Internet produkty i usługi. System był rozwijany od kwietnia 2007 roku. Od czerwca 2008 roku tworzony był
przez firmę: Brachia S.J. W 2011 roku przez Zespół Transferuj.pl został stworzony pierwszy w Polsce panel transakcyjny
dla płatności mobilnych, a także System Zasileń Kont Wirtualnych „SZKWAŁ”, umożliwiający dokonywanie Klientom
ponownych płatności z tym samym tytułem i dowolną kwotą (bardzo przydatne dla wszystkich serwisów, które
posiadają stałych Klientów).
Po przejęciu w 2012 roku całości majątku spółki przez KIP SA, system płatności Transferuj.pl będzie dalej rozwijany
pod skrzydłami Krajowego Integratora Płatności SA. Firma od początku istnienia, do dnia dzisiejszego, reprezentuje
w 100% polski kapitał i zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań płatniczych oraz szerokiej gamy usług
dodatkowych. Polityką firmy jest zapewnienie maksymalnie bezpiecznych płatności internetowych i gwarantowanie
aby klient czuł się pewnie płacąc w serwisach internetowych korzystających z Transferuj.pl. Nie pozwalamy aby nasz
system płatności był wykorzystywany w jakichkolwiek celach, które mogłyby spowodować, że kupujący utraciłby
zaufanie do płatności internetowych. Natychmiast eliminujemy z naszego systemu nieuczciwych sprzedawców
i blokujemy przyjmowanie płatności dla serwisów, które mogą spowodować utratę zaufania do płatności online.

Benefit dla społeczności BL:
• opłaty i prowizje już od 1%,
• pierwsze 8 wypłat w miesiącu 0 zł,
• uruchomienie płatności kartami 0 zł,
• dostęp do nowoczesnych technologii płatniczych,
• możliwość skorzystania z panelu mobilnego,
• dostęp do kompleksowych rozwiązań płatniczych oraz szerokiej gamy usług dodatkowych.

Jak skorzystać z usługi?
Wszystkie Firmy chętne do skorzystania z usługi transferuj.pl zapraszamy do rejestracji pod adresem:
https://secure.transferuj.pl/partner/polecam-inkubator.
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