
ERES-Partner

Zasady współpracy

Słowem wstępu - dziękujemy i doceniamy to, że zdecydowałeś się podjąć współpracę z
ERES-Partner. Dołożymy wszelkich starań, abyś był w pełni usatysfakcjonowany.

W tym dokumencie, chcemy przedstawić Ci warunki współpracy z nami. Przygotowaliśmy
najbardziej uproszczony opis naszej działalności oraz wymagań współpracy. W razie 
jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z nami, pod numerem telefonu - 723 000 
500 lub adresem e-mail - kontakt@eres-partner.pl.

I. Dokumenty, trochę informacji...

1. Do współpracy z ERES-Partner, wymagamy kilku dokumentów. Jako kierowca, musisz 
podpisać umowę zlecenia, umowę najmu samochodu, kwestionariusz ZUS oraz 
przekazać nam zaświadczenie o niekaralności (jest ważne 30 dni od daty wyrobienia).

2. Dokumenty (poza zaświadczeniem o niekaralności), należy wygenerować w zakładce 
"Dokumenty". Wcześniej jednak, należy wypełnić CAŁY formularz, w zakładce "Moje 
dane". Dokumenty są automatycznie wypełnione danymi, podanymi w formularzu. Przed
podpisem i wysyłką, należy sprawdzić ich poprawność.

3. Podczas rejestracji, zweryfikujemy Twój numer telefonu kodem, który dostarczany jest 
w wiadomości SMS. Dzięki temu oświadczasz, iż jesteś użytkownikiem numeru telefonu, 
który podajesz podczas rejestracji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajdują się przyciski, które umożliwiają Ci dodanie SKANU 
lub BARDZO WYRAŹNEGO ZDJĘCIA umowy zlecenia, umowy najmu samochodu oraz 
kwestionariusza ZUS. Wymagamy tego, abyś nie musiał przesyłać nam tych dokumentów
pocztą.

5. Potrzebujemy Twojego zaświadczenia o niekaralności w formie ORYGINAŁU. Oznacza
to, że musisz dostarczyć go do naszego biura (ul. Strzelców 6A/2) lub przesłać pocztą, 
również na ten sam adres.

6. Jeśli jesteś studentem, emerytem, lub rencistą, musisz przesłać nam skan legitymacji, 
stwierdzającej posiadanie praw studenta, emeryta lub rencisty. Możesz to zrobić w 
zakładce "Moje dane". Pamiętaj, że gdy stracisz status studenta lub rencisty, jesteś 
zobowiązany nas o tym poinformować.

II. Nowe przepisy, faktury...



1. Jeżeli  dostarczasz faktury (musi być widoczny na nich numer rejestracyjny Twojego
samochodu), możemy obniżyć podatki. Dzięki temu, zarobisz więcej. Rozliczymy: faktury
za  paliwo,  części  samochodowe,  serwis  samochodu  lub  inne  rzeczy,  związane  z
prowadzeniem działalności przewozowej.

2. Nie rozliczymy faktur nieopłaconych. Pamiętaj, że na fakturze musi widnieć status
OPŁACONA.

3. Dane do faktur:

ERES Partner sp. z o. o. sp. komandytowa

Os. Mozarta 7/11

31-232 Kraków

NIP 9442266886

4. SKANY  FAKTUR  lub BARDZO  WYRAŹNE  ZDJĘCIA,  należy  przesłać  w  formie
elektronicznej, w zakładce "Dodaj fakturę" w panelu klienta ERES-Partner, najpóźniej do
7 dni od daty ich wystawienia. ERES-Partner nie gwarantuje uwzględnienia w rozliczeniu
faktur,  które  są  starsze  niż  7  dni.  W danym rozliczeniu  cyklicznym,  uznajemy skany
faktur,  które  zostaną  przesłane  do  każdego  poniedziałku,  do  godziny  12:00.  Faktury
dostarczone  po  tej  godzinie,  będą  brane  pod  uwagę  w  następnym  okresie
rozliczeniowym. Faktury kosztowe, które nie zostały rozliczone w ciągu 3 miesięcy, będą
anulowane i usuwane z systemu.

5. Zaczynają  obowiązywać  nowe  przepisy,  w  oparciu  o  licencję  taksówkarską.  Od
kwietnia 2020 roku, każdy samochód (w branży przewozu osób), będzie musiał przejść
przegląd techniczny TAXI. Potrzebne będzie wyrobienie identyfikatora osobowego,
wypisu  z  licencji  na  samochód.  Każdy  kierowca  będzie  musiał  przejść badania
psychotechniczne  oraz badania  lekarskie.  Powinien  również  dokupić  do  swojego
ubezpieczenia OC, ubezpieczenie na przewóz osób.

Ty musisz:

- jechać z samochodem na przegląd TAXI,

- zrobić sobie zdjęcie o wymiarach 35x45mm,

ERES-Partner pomoże Ci z:

- wyrobimy identyfikator osobowy kierowcy,

- wyrobimy wypis z licencji na samochód,

- współpracujemy  z  lekarzami  i  raz  w  tygodniu  organizujemy  grupowe  badania
psychotechniczne i lekarskie. Badania organizowane są w naszej siedzibie (Strzelców
6A/2, Kraków),

- zapewniamy tańsze ubezpieczenie na przewóz osób do Twojego OC,



III. Kontakt, koszty, rozliczenia...

1. Skontaktować się z nami możesz na trzy sposoby:

- osobiście: ul. Strzelców 6A/2, Kraków,

- telefonicznie: 723 000 500,

- mailowo: kontakt@eres-partner.pl.

Dostępny  jest  także  chat  na  żywo  z  konsultantami,  na  stronie  głównej  www.eres-
partner.pl lub po zalogowaniu do panelu klienta.

Zanim zadasz jakiekolwiek pytanie, zapoznaj się z FAQ. Tam uwzględniliśmy odpowiedzi
na większość pytań.  FAQ znajduje się w panelu klienta, w niebieskim menu, po lewej
stronie ekranu. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytanie - skontaktuj się z
nami.

2. ERES-Partner pobiera 35 zł za rozliczenie jednej aplikacji,  45 zł za rozliczenie dwóch
aplikacji  i  65 zł za  rozliczenie  trzech  aplikacji.  Istnieją  jednak  dodatkowe  opłaty,  w
wyjątkowych sytuacjach:

- korekta rozliczenia wstecz na życzenie - 65 zł,

- wystawienie zaświadczenia o zarobkach lub innego dokumentu, związanego ze 
współpracą z nami - 20 zł (skan) + 20 zł (przesłanie pocztą),

- obsługa komornicza 65 zł za każde pismo,

- wykonanie  rozliczenia  "na  życzenie"  (dla  spóźnialskich),  którzy  nie  zgłosili  tego  w
systemie do 12:00 każdego poniedziałku, a bardzo zależy im na rozliczeniu w tym samym
tygodniu. W takim przypadku pobieramy dwukrotność normalnej prowizji.

3. ERES-Partner  organizuje  rozliczenia  wg.  ustawień  w  panelu  klienta  w  zakładce
"Wypłaty". Saldo zawsze zerujemy. Minimalna kwota, potrzebna do wypłaty, to  200 zł.
Koszt  jednorazowego  rozliczenia  to  35,  45,  65 zł, kolejno  za  jedną,  dwie  lub  trzy
aplikacje. "Na start" ERES-Partner pobiera  49 zł celem przygotowania profilu, założenia
kont na aplikacjach oraz zgłoszeniach administracyjnych.



IV. Program partnerski...

1. ERES-Partner jako pierwszy na rynku wychodzi do klientów z wyjątkowym programem
partnerskim.  Programem  wyjątkowym,  dlatego  że,  krótko  mówiąc...  Polecając  nas  -
możesz wyrobić sobie całkiem spory, pasywny dochód. Zastanawiasz się pewnie,
jak to możliwe? Otóż spieszymy z wyjaśnieniami!

Program partnerski ERES-Partner PŁACI polecającym nas osobom za każdego, kto się u 
nas rozliczy. Co najważniejsze, PŁACI za KAŻDE ROZLICZENIE! Płaci... Dożywotnio.

Poziomy w programie:

I poziom: od 1 do 5 poleconych = 10% od opłaty za rozliczenia każdego, poleconego 
użytkownika, dożywotnio.

II poziom: od 6 do 10 poleconych = 12% od opłaty za rozliczenia każdego, poleconego
użytkownika, dożywotnio.

III poziom: od 11 do 20 poleconych = 15% od opłaty za rozliczenia każdego, 
poleconego użytkownika, dożywotnio.

IV  poziom:  od 21  do  40 poleconych  = 17%  od  opłaty  za  rozliczenia  każdego,
poleconego użytkownika, dożywotnio.

V  poziom:  od 40  poleconych  w  górę = 25%  od  opłaty  za  rozliczenia  każdego,
poleconego użytkownika, dożywotnio.

Przykładowo: Patryk zaprasza Patrycję do rejestracji  w ERES-Partner. Wysyła jej swój
link polecający, który znajduje się w zakładce "Program partnerski". Patrycja  rejestruje
się,  wypełnia  swoje  dane,  dodaje  samochód,  podpisuje  dokumenty.  Krótko  mówiąc  -
zaczyna  pracę.  Mija  tydzień,  a  Patrycja  postanawia  dokonać  swojego  pierwszego
rozliczenia. Jeździ na trzech aplikacjach, więc rozliczenie kosztuje ją 65 zł. Patryk, z racji
dużego zaangażowania w polecaniu ERES-Partner, zachęcił do pracy już 43 kierowców.
Jest  więc na V poziomie  partnerskim.  Oznacza  to,  że  Patryk  ZARABIA 25% wartości
KAŻDEGO ROZLICZENIA jego poleconych! 25% z 65zł to aż 16,25 zł. Jeżeli założymy,
że 43 kierowców, pracujących z polecenia Patryka, rozlicza się na 3 aplikacjach (wtedy
wartość rozliczenia każdego z nich, to 65zł) raz w tygodniu, to wynika z tego, ża Patryk
zarabia 25% * 65zł * 43 kierowców = 698,75 TYGODNIOWO. Co daje kwotę 3004,63 zł
MIESIĘCZNIE!



V. Gotówka, kasy fiskalne...

1. ERES-Partner  posiada  kasy  fiskalne.  Możesz  je  od  nas  wynająć,  za  kwotę  35  zł
tygodniowo.  Jeżeli  chcesz przyjmować kursy gotówkowe, kasa fiskalna będzie do tego
niezbędna.  Jeżeli  przyjmiesz  gotówkę,  bez  posiadania  kasy  fiskalnej  i  wystawienia
paragonu,  narażasz  się  na  konsekwencje  prawne.  ERES-Partner  nie  wyraża  zgody  na
przyjmowanie kursów gotówkowych, bez kasy fiskalnej.

Jeżeli chcesz wynająć kasę fiskalną, skontaktuj się z nami: 723 000 500, kontakt@eres-
partner.pl lub osobiście, Strzelców 6A/2, Kraków.

Koszt wynajmu kasy fiskalnej wynosi: 35zł/tydzień.


