Considerações
a) Parceiros dos produtos(marcas) da Giga-X Holding possuem uma liberdade
muito maior com as equipes gestoras dos serviços, por conta disso é possível
terem disponível várias plataformas de atendimentos.
b) As parcerias abertas para os produtos(marcas) da Giga-X Holding podem ser
utilizados para testes de plataformas recém incorporadas a nossas redes
comerciais. Com o objetivo de detectar instabilidades, erros e/ou variáveis.
c) Os termos comerciais vetados para cada produto da Giga-X Holding são
válidos como legais, isso quer dizer que cada serviço possui políticas de uso
que estão em vigor para t odos os parceiros sem exceções de exclusividade.
d) A Giga-X Holding jamais poderá ser incluída em processo gestão de parceiros
externos, qualquer diferença, problemas administrativos e/ou encerramento
do projeto cabe apenas aos seus administradores julgarem isso, e
independente da decisão tomada, não deverá afetar de forma indireta e/ou
indiretamente aos produtos(marcas) do grupo. Podendo ser acionado o
departamento jurídico para medidas cautelares.
e) Aceitação de uma parceria é algo único e intransferível, isso quer dizer que
caso ocorra uma mudança na gestão do domínio um novo envio de formulário
é necessário, para uma nova validação do projeto. Entretanto, a parceria
pode ser recusada.
f) A Giga-X Holding poderá por sua livre e espontânea vontade e/ou
necessidade técnica, suspender o uso do programa de afiliados aos seus
parceiros, bloqueando assim qualquer valor disponível para saque de forma
temporária.

Pagamentos
a) Ao se tornar parceiro de qualquer um produto da Giga-X Holding terá sua
conta configurada para o(s) serviço(s) autenticados como parceiro
categorizados de forma Gratuita e serviços adicionais contratados fora do
termo acertado terão que receber pagamentos como serviços normais
comercializados. Podendo ocorrer exceções administrativas.

b) Parceiros de produtos(marcas) da Giga-X Holding possuem a validação
automática de sua conta no programa de afiliados, sendo necessário ativação
manual do programa em sua conta. Todos os recursos gerados através das
indicações podem ser sacados a qualquer momento seguindo as políticas do
programa.
c) Para parceiros considerados Premium valores acertados como ajuda de custo
de operação, fica vetado o recebimento de valores para a conta do
representante comercial do projeto todo dia 5 (cinco) de cada mês. Podendo
ocorrer exceções administrativas.

Divulgações
a) Ao se tornar um parceiro de qualquer produto da Giga-X Holding deverá por
sua livre e espontânea vontade divulgar o produto(marca) que está
oferecendo o serviço a você em troca de divulgação. A remoção da marca,
implicará no cancelamento sem prévio aviso do fornecimento do produto e/ou
serviços.
b) Organizações devem selecionar um embaixador de parceria, deixando
disponível o embaixador para ser uma figura pública da divulgação dos
produtos(marcas) geridas pela Giga-X Holding. A escolha do embaixador fica
à disposição do responsável do projeto cadastrado no sistema entretanto, fica
a critério da Giga-X Holding aprovação, ou recusa do embaixador escolhido.
c) A parceria fica exclusiva para a marca que aprovou o projeto, isso quer dizer
que nenhuma parceira será estendida a outras marcas do grupo comercial
Giga-X Holding.
d) Todos os produtos(marcas) de propriedade da Giga-X Holding possuem
material de marketing disponível para download não sendo aceita
quaisquer customizações.
e) Projetos que possuem redes sociais devem efetuar uma divulgação semanal
dos produtos(marcas) no qual recebe o apoio. O compartilhamento de sua
assinatura de afiliado é recomendável, para que seja catalogado os acessos
oriundos de sua divulgação.

Serviços
a) Todos os serviços são liberados de forma manual com orientação da equipe
de parcerias, o novo parceiro deverá efetuar uma contratação normal pelo
site recomendado, todas as alterações seriam realizadas posterior à
contratação.
b) A contratação do serviço, deverá ser efetuada de acordo como enviada para o
pedido no formulário, caso isso não seja efetuado a parceria pode ser
suspensa até que esclarecimentos sejam repassados.

c) Os serviços podem ser suspensos por uma determinação administrativa e/ou
viabilidade técnica para o serviço em questão. Com ou sem aviso prévio
enviado ao responsável pelo projeto por nossa equipe técnica.
d) Os serviços são alocados em redes onde a equipe de parcerias determinar,
sendo uma plataforma especialmente disponível apenas para parceiros, redes
comerciais e/ou redes não comercializadas temporariamente.
e) Exigir migração de seu serviço para um upgrade, downgrade ou migração de
plataforma é algo que deverá ser solicitado através de ticket para o
departamento de parceria, onde uma análise será efetuada pela equipe
responsável. Pedidos podem ser encaminhados a cada 20 (vinte) dias
posterior ao último envio.
Todos os termos e políticas de serviço das marcas pertencentes ao grupo Giga-X Holding
são válidos sem exceções de pessoas, títulos e/ou promocionais.

