
 Umowa rezerwacji i umowa zlecenia  
(zwana dalej „Umową”) 

zawarta zgodnie z § 1746 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Dz.U., kodeksu cywilnego 

GLOCIN LIMITED 
z siedzibą pod adresem Enterprise House 
2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL9 6HZ 
REGON: 108 18 518 
reprezentowana przez: Aleša Kohoutka, dyrektora 
e-mail: office@glocin.com 

(dalej „usługodawca” lub „zleceniobiorca”) 

i 

imię i nazwisko: 
adres zameldowania: 
REGON/data urodzenia: 
e-mail:   

(dalej „zainteresowana strona” lub „zleceniodawca”) 
 

(usługodawca i zainteresowana strona, zwani dalej łącznie jako „strony umowy” 

 

zawierają w podanym niżej dniu, miesiącu i roku  

niniejszą: 

UMOWĘ REZERWACJI I UMOWĘ ZLECENIA 

Część I  

UMOWA REZERWACJI 

I 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie usługodawcy do dostarczenia 
zainteresowanej stronie w ramach przedsprzedaży prawa do zakupu pre-sale tokenów XLSP, 
które następnie w ramach normalnej sprzedaży będą się nazywać Tokenami XLE – ELIS 
(standard techniczny ERC-20) (zwane dalej „tokenami”). Zobowiązanie to będzie polegać na 
tym, że usługodawca dokona w przyszłości zakupu tych tokenów od osoby trzeciej na 
podstawie umowy zlecenia, która została bliżej określona w części II niniejszej umowy (zwanej 
dalej „przedmiot umowy”), a także zobowiązaniu zainteresowanej strony do przesłania kwoty 
rezerwacji na konto wskazane w niniejszej umowie i zapewnienia usługodawcy niezbędnej 
współpracy, zgodnie z warunkami uzgodnionymi w niniejszej Umowie.  

2. Usługodawca oświadcza, że kwota rezerwacji określona w niniejszej Umowie będzie 
przechowywana na rachunku bankowym wyznaczonym do czasu uruchomienia przez osobę 
trzecią przedsprzedaży (zwanej dalej „PRESALE”).  
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3. Usługodawca zobowiązuje się, że od daty zawarcia niniejszej Umowy i złożenia kwoty 
rezerwacji, aż do momentu wystąpienia PRESALE, przedmiot umowy zostanie zarezerwowany 
dla zainteresowanej strony, a ten sam przedmiot umowy nie będzie oferowany ani przekazany 
osobom trzecim.  

II 

Okres rezerwacji  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony odpowiadający okresowi rezerwacji. Okres 
ten liczony jest od momentu zawarcia niniejszej umowy i trwa do dnia poprzedzającego dzień 
wystąpienia PRESALE.  

2. Strony umowy oświadczają, że wiedzą, iż w momencie zawarcia niniejszej umowy miało już 
miejsce PRESALE. Po zawarciu niniejszej umowy usługodawca będzie przestrzegać części II 
niniejszej umowy.   

III 

Kwota rezerwacji  

1. Kwota rezerwacji zostanie wykorzystana na zakup tokenów od osoby trzeciej, a zakup ten 
zostanie dokonany na podstawie zawartej umowy zlecenia, która jest częścią niniejszej Umowy 
(zwanej dalej „kwotą rezerwacji”). 

2. Strony umowy postanawiają, że przy zakupie tokenów ustanawia się minimalną wysokość 
kwoty rezerwacji, którą ustala się w następujący sposób: 

a. zainteresowana strona musi być zarejestrowanym klientem projektu GLOCIN (zwanym 
dalej „klientem”) pod adresem https://miner.glocin.com (zwanym dalej „systemem 
online”), 

b. jeśli zainteresowana strona jest klientem projektu GLOCIN, minimalny zakup tokenów 
dla tego klienta wynosi 250 TRN,  

c. jeżeli handlowiec chce mieć udział w wynagrodzeniu płynącym z marketingu spółki, 
jego własny zakup tokenów musi wynosić co najmniej 1000 TRN. 

3. W celu rezerwacji przedmiotu niniejszej umowy rezerwacji, zainteresowana strona jest 
zobowiązana do uiszczenia usługodawcy wynagrodzenia w wysokości 20 TRN. Kwota 
rezerwacji zostanie w systemie online automatycznie powiększona o kwotę 20 TRN, a 
zainteresowana strona będzie zobowiązana do zapłaty właśnie tej powiększonej kwoty. 
Zapłata z niniejszego ustępu ustanawia się jako bezzwrotną. Zainteresowana strona przyjmuje 
powyższe do wiadomości.  

4. Wypłata kwoty rezerwacji i wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez potrącenie pełnej 
kwoty zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony w systemie online, z dostępnej kwoty 
zainteresowanej strony na jej koncie internetowym, które jest prowadzone w systemie online 
usługodawcy pod adresem https://miner.glocin.com. Jeśli zainteresowana strona nie ma na 
koncie online dostępnej kwoty w wymaganej wysokości, nie może dojść do zawarcia niniejszej 
Umowy.  

5. W przypadku, że zostanie złożona kwota rezerwacji, ale nie nastąpi rezerwacja przedmiotu 
umowy przez usługodawcę, w szczególności z winy osoby trzeciej, okoliczności zewnętrznych 
lub stanu technicznego systemu internetowego, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 
fakt, że przedmiot umowy nie zostanie zarezerwowany. W takim przypadku usługodawca jest 
zobowiązany bez zbędnej zwłoki do zwrotu zainteresowanej stronie kwoty rezerwacji złożonej 
przez zainteresowaną stronę.  



6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przed spełnieniem przedmiotu umowy, usługodawca 
jest zobowiązany do zwrotu zainteresowanej stronie złożonej przez nią kwoty rezerwacji. 
Zainteresowana strona w przypadku zwrotu kwoty rezerwacji nie ma prawa do odsetek za 
okres, w którym kwota rezerwacji została złożona u usługodawcy.   

IV 

Inne ustalenia 

1. Prawa i obowiązki, które naturalnie powinny nastąpić dopiero po upływie okresu rezerwacji, 
po jego upływie nie wygasają (kara umowna, zwrot kwoty rezerwacji itp.). 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do założenia elektronicznego portfela, który obsługuje 
presale tokeny XLSP i XLE – ELIS TOKENY (standard techniczny ERC-20) w celu realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. Niniejszy obowiązek wypełni np. poprzez używanie portfela 
w aplikacji eBit System. Nie później niż 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, zainteresowana 
strona jest zobowiązana do podania usługodawcy numeru tego portfela (lub nazwy 
identyfikacyjnej czy adresu) w systemie online usługodawcy pod adresem 
https://miner.glocin.com. W przypadku, gdy numer portfela nie zostanie w ten sposób 
udostępniony, usługodawca zapewni zainteresowanej stronie dodatkowy okres 30 dni od 
zawarcia niniejszej umowy na to, aby założył portfel. W przypadku, że nawet w tak określonym 
dodatkowym okresie nie dojdzie do założenia portfela, usługodawca ma prawo samodzielnie 
założyć portfel zainteresowanej stronie. Usługodawca zakłada w.w. portfel pod unikalnym 
loginem i hasłem w aplikacji eBit System, a dane te zostają przesłane zainteresowanej stronie 
pocztą elektroniczną na jej zarejestrowany adres e-mail, pod którym prowadzony jest również 
jej rachunek handlowy GLOCIN. W przypadku takiego sposobu założenia portfela przez 
usługodawcę, zainteresowana strona zostanie obciążona opłatą w wysokości 100 TRN. Gdy 
tylko zainteresowana strona otrzyma dane dostępu na wyżej wymieniony adres i uiści opłatę, 
tokeny mogą zostać wysłane do założonego portfela, aby można było zrealizować cel niniejszej 
umowy.  
 
 

Część II  

UMOWA ZLECENIA 

I 

Przedmiot umowy 

1. Celem niniejszej umowy jest dokonanie w ramach przedsprzedaży za zleceniodawcę i w jego 
imieniu zakupu od osoby trzeciej presale tokenów XLSP, jednocześnie przy ich zakupie i 
zasileniu portfela zleceniodawcy, realizowana jest niniejsza umowa.  

2. Usługa będąca przedmiotem umowy będzie polegać na tym, że środki finansowe 
zleceniodawcy złożone na podstawie zawartej umowy rezerwacji zostaną wykorzystane na 
zakup tokenów od osoby trzeciej. Za te środki finansowe zostaną zakupione przez 
zleceniobiorcę tokeny XLSP od osoby trzeciej. W zależności od kwoty środków złożonych na 
konto klienta przez zainteresowaną stronę na podstawie umowy rezerwacji, po zakupie 
tokenów nowo wymienione środki finansowe zostaną wysłane do portfeli kryptowalut, 
umożliwiając otrzymanie standardowych tokenów ERC-20, takich jak portfel eBit System 
dostępne pod adresem: https://trezor.io./ czy https://www.myetherwallet.com/ (zwane dalej 



„portfel”). Wszystkie informacje dotyczące przyjęcia tokena będącego przedmiotem niniejszej 
umowy będą dostępne w systemie online pod adresem https://miner.glocin.com.  

3. Konto, które zostanie wykorzystane do wpłaty środków finansowych, będzie zawierało nie 
tylko środki finansowe zleceniodawcy, ale także innych osób, na co zleceniodawca wyraża 
zgodę.  

4. Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić zleceniobiorcy za wykonanie czynności wynikających z 
niniejszej umowy opłatę zgodnie z art. III niniejszej umowy.  

5. Strony oświadczają, że są świadome ewentualności, iż zakup tokenów może nie dojść do skutku 
w przypadku niepowstania tokenu. Strony umowy przyjmują to do wiadomości. Zleceniodawca 
w takim przypadku nie nabywa prawa do wynagrodzenia, jednak wszystkie inne środki 
finansowe, które zostały złożone przez stronę umowy, zostaną zwrócone drugiej stronie 
umowy.  

6. Strony umowy są świadome, że zakup tokenów, który jest przedmiotem niniejszej Umowy, 
zostanie dokonany przez zleceniobiorcę zgodnie z warunkami opublikowanymi przez osobę 
trzecią na swojej stronie internetowej, w mediach lub w sieciach społecznościowych, jak 
określono powyżej w niniejszej Umowie (termin rozliczenia…).  

II 

Termin wykonania 

1. Zleceniobiorca zacznie spełniać dla zleceniodawcy przedmiot umowy określony w art. I bez 
zbędnej zwłoki. Uruchomienie PRESALE związane jest z programowaniem XLSP – Elis Tokenu 
(standard techniczny ERC-20). Zleceniodawca został poinformowany o programowaniu 
tokenów za pośrednictwem systemu online pod adresem https://miner.glocin.com, poprzez 
wiadomość na swoim koncie online.  
 

III 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie za pracę i czynności zleceniobiorcy, które są przedmiotem niniejszej umowy, 
jest ustalane za porozumieniem stron umowy i wynosi 20 TRN (zwane dalej 
„wynagrodzeniem”). 

2. W wynagrodzeniu są zawarte wszystkie koszty zleceniobiorcy poniesione koniecznie lub 
celowo przy wypełnianiu wszystkich jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Na podstawie zawartej umowy rezerwacji między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, 20 TRN z 
wypłaconego wynagrodzenia w umowie rezerwacji zostało uwzględnione w opłacie zgodnie z 
niniejszą umową. Strony umowy zgadzają się z powyższym. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zleceniodawca uiścił to wynagrodzenie, przy czym fakt ten może 
zostać potwierdzony przez zleceniodawcę w systemie online zleceniobiorcy.  

5. Zleceniobiorca nabywa prawa do wynagrodzenia już poprzez umożliwienie zakupu tokenów 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 

IV 

Prawa i obowiązki zleceniodawcy  

1. Zleceniodawca zobowiązuje się, że w ściśle niezbędnym zakresie zapewni zleceniobiorcy 
pomoc w zabezpieczeniu dokumentów i dodatkowych danych, które będą potrzebne podczas 
realizacji niniejszej umowy.  



2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do osób trzecich w 
odniesieniu do wszystkich faktów, które poznał od drugiej strony umowy w ramach realizacji 
niniejszej umowy, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy.  

 

V 

Prawa i obowiązki zleceniobiorcy  

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do rzetelnego i starannego wykonania zlecenia zgodnie ze 
swoimi możliwościami. Czyniąc to, jest on zobowiązany do wykorzystania wszelkich środków 
wymaganych ze względu na charakter sprawy, a także takich, które są zgodne z wolą 
zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zakupu za zleceniodawcę i w jego imieniu tokenów od 
osoby trzeciej.  

3. Zleceniobiorca może odstąpić od wytycznych zleceniodawcy tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne w interesie zleceniodawcy i jeśli nie może on uzyskać na czas jego zgody.  

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do powiadomienia zleceniodawcy bez zbędnej zwłoki o 
wszystkich faktach, które odkrył podczas rozstrzygania spraw wynikających z niniejszej umowy 
i które mogą wpłynąć na zmianę wytycznych zleceniodawcy.  

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności w stosunku do osób trzecich w 
odniesieniu do wszystkich faktów, których dowiedział się o zleceniodawcy w ramach 
wykonywania niniejszej umowy, chronić tych informacji jako poufne i nie wykorzystywać ich 
do własnego użytku ani nie udostępniać osobom trzecim.  

6. Zleceniobiorca jest uprawniony do gromadzenia na swoim koncie nie tylko środków 
zleceniodawcy, ale także osób trzecich. 

7. Tokeny kupowane przez zleceniobiorcę dla zleceniodawcy, zleceniodawca będzie miał do 
dyspozycji w portfelu, który został założony przez zleceniodawcę w celu realizacji niniejszej 
umowy. Tokeny te mogą być wysyłane przez zleceniobiorcę do portfela zleceniodawcy, ale 
także przez osobę trzecią, od której zleceniobiorca zobowiązał się zapewnić zakup tokenów dla 
zleceniodawcy. Osoba trzecia ujawni za pośrednictwem zleceniobiorcy w jego systemie online 
prowadzonym pod adresem https://miner.glocin.com warunki tej wysyłki. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania zleceniodawcy informacji z własnej inicjatywy 
lub na wniosek zleceniodawcy, w szczególności w sprawie faktów dotyczących zakupu tokenów 
lub ich wypłaty. 

9. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie będzie mógł uzyskać zamówień na podstawie niniejszej 
umowy, w szczególności z przyczyn spowodowanych przez osobę trzecią, stan techniczny 
systemu online lub brak wzrostu tokenów, zobowiązuje się powiadomić zleceniodawcę bez 
zbędnej zwłoki.  

 

Część III 

WSPÓLNE USTALENIA dla części I i II 

I  

Rozwiązanie Umowy  



1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana zarówno przez usługodawcę, jak i zainteresowaną 
stronę, poprzez: 

a. realizację przedmiotu Umowy, gdy dojdzie do zakończenia zakupu tokenów i ich 
późniejszej wypłaty na rzecz zleceniodawcy do ustanowionego portfela. Gdy 
przedmiot umowy zostanie spełniony, w systemie online dojdzie do usunięcia 
możliwości dalszego zarządzania całą transakcją, ponieważ została już zamknięta.  

b. przez porozumienie Stron umowy, 
c. zobowiązanie ze zlecenia wygasa również w chwili śmierci zleceniodawcy lub 

rozwiązania umowy przez zleceniobiorcę, 

 

II 

Odpowiedzialność za szkody 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której nie dojdzie do zakupu 
tokenów, w szczególności gdy:  

a. nie dojdzie do faktycznego wzrostu tych tokenów,  
b. zakup tokenów przez usługodawcę został udaremniony przez osobę trzecią, zdarzenie 

zewnętrzne lub stan techniczny systemu online,  

wnioskodawca przyjmuje do wiadomości możliwość zaistnienia takich sytuacji i w takim 
przypadku zrzeka się roszczeń do odszkodowania.  

2. Usługodawca wyraźnie oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursu wartości 
kryptowalut i EUR, które mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy, także podczas ich 
wzajemnej wymiany w różnych przedziałach czasowych. Zainteresowana strona zgadza się z 
powyższym i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.   

III 

Obowiązek informacyjny 

1. Usługodawca niniejszym informuje zainteresowaną stronę będącą osobą fizyczną, że na 
podstawie zawartej Umowy przetwarza dane osobowe zainteresowanej strony w celu 
wypełnienia zobowiązań wynikających z powyższej Umowy, w tym na przykład wypełnianie 
obowiązków prawnych, takich jak prowadzenie księgowości, składanie deklaracji 
podatkowych, informowanie swoich klientów itp.  

2. Dane osobowe dostarczone przez zainteresowaną stronę będą przetwarzane przez czas 
niezbędny do spełnienia celu ich przetwarzania, tj. przez okres przewidziany prawem lub czas 
wymagany do wypełnienia zobowiązań umownych zleceniodawcy. 

3. Zainteresowana strona ma obowiązek udostępnić dane w celu realizacji Umowy i prowadzenia 
księgowości. Usługodawca przekaże dane osobowe zainteresowanej strony osobie trzeciej, od 
której kupi tokeny dla zainteresowanej strony. Jeśli zainteresowana strona będzie sobie tego 
życzyć, może również zażądać od usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, którymi 
dysponuje, zażądać ich korekty, usunięcia lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Ma 
również prawo zażądać od usługodawcy wyjaśnień, w jaki sposób jej dane osobowe są dalej 
przetwarzane lub złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli podejrzewa, że 
jej dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 



4. Postanowienia niniejszego artykułu Umowy nie mają zastosowania do zainteresowanej strony, 
która jest osobą prawną. 
 

IV 

Postanowienia końcowe  

1. Strony umowy oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą Umowę są do tego upoważnione.  
2. Usługodawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do zapewnienia wypełnienia swoich 

zobowiązań i spełnienia wszystkich zobowiązań wynikających zniniejszej Umowy.  
3. Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Czeskiej. Prawa i obowiązki nieuregulowane 

niniejszą Umową reguluje ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego z późniejszymi 
zmianami.  

4. Wszelkie spory stron umowy dotyczące niniejszej Umowy (w tym spory dotyczące jej ważności) 
będą rozstrzygane przez sądy Republiki Czeskiej. 

5. Strony umowy zgadzają się, że w przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy, będą 
one rozpatrywane w pierwszej instancji przez Sąd Rejonowy w Blansku. W przypadku, gdy w 
pierwszej instancji sprawa odpowiada sądowi okręgowemu, spory wynikające z niniejszej 
Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Brnie. Przepis ten nie dotyczy 
zainteresowanej strony będącej konsumentem.  

6. Zmiany i aneksy do niniejszej Umowy można sporządzić wyłącznie na piśmie, aneksy należy 
ponumerować i uporządkować chronologicznie.  

7. Niniejsza Umowa jest zawierana elektronicznie za pośrednictwem systemu online 
usługodawcy. Tekst Umowy można pobrać z niniejszego systemu online a następnie 
zarchiwizować i wydrukować w razie potrzeby. 

8. Umowa zostaje zawarta, gdy tylko zainteresowana strona w systemie online usługodawcy 
aktywnie zaznaczy przycisk online, za pomocą którego dochodzi do potwierdzenia rezerwacji i 
późniejszej realizacji zgodnie z Umową. Ta czynność wykonana przez zainteresowaną stronę 
jest jednoznaczna z wolą zawarcia przez nią niniejszej Umowy.   

9. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się z treścią Umowy, która jest wyrazem ich 
prawdziwej i wolnej woli, bez wystąpienia przymusu i wyraźnie niesprzyjających warunków.  

10. Strony umowy zapoznały się z Umową i w pełni akceptują jej zawartość. 
11. Niniejsza Umowa obowiązuje i nabiera ważności z dniem jej zawarcia przez zainteresowaną 

stronę i usługodawcę.  


