
 

 

 

Obchodní podmínky 
pro používání provizního systému Samoopalovacísvět.cz 

 

 

 

Registrací do provizního systému potvrzuje partner i poskytovatel provizního systému, že se budou 

řídit těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatel provizního programu je: 

GROHAX s.r.o. 

Univerzitná 8498/25 

010 08 Žilina 

IČO: 46437681 

DIČ: 2023385309 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi poskytovatelem na jedné straně a partnerem na druhé straně. 

Partner je každá právnická či fyzická osoba, která se dobrovolně zaregistrovala do provizního 

systému Poskytovatele. 

 

 

1. Obecné podmínky 
 

Provizní program poskytuje společnost GROHAX s.r.o., dále jen Poskytovatel.  

Zájemce, který se zaregistruje do provizního systému je partner, dále jen Partner.  

Partner propaguje služby nebo zboží Poskytovatele svými marketingovými aktivitami na webových 

stránkách, blozích, diskusních fórech, prostřednictvím e-mailů, sociálních sítí, PPC kampaní a 

jiných marketingových kanálů. 

 

 

2. Práva a povinnosti Partnera 

Partner může požádat o ukončení partnerství kdykoliv během trvání jeho členství v partnerském 

programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho kalendářního měsíce vyplacena odměna za 

všechny schválené provize získané do dne, kdy požádal o ukončení svého členství.  

Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v e-mailech, diskusních fórech a 

sociálních sítích, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony České republiky, nebo dobré mravy. 



Je přísně zakázané propagovat Poskytovatele rozesíláním správ (e-mailem, SMS, na diskusních 

fórech), které jsou kvalifikované jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěná taková aktivita 

Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. 

Partner tímto ztrácí nárok na jakékoliv provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. 

Partner může použít k propagaci textové a obrazové materiály Poskytovatele, které jsou mu za 

tímto účelem poskytnuty.  

Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu softwaru před zneužitím třetí stranou.  

Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele nebo propagovat program jeho jménem.  

Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je 

plnoletý a způsobilý k právním úkonům. 

 

 

3. Práva a povinnosti Poskytovatele 

Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů 

zapojených v provizním programu.  

Poskytovatel se zavazuje pravdivě a bez zbytečných průtahů schvalovat konverze partnerů.  

Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provize za jeho osobou uskutečněné konverze.  

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení obchodní podmínky změnit a o 

provedených změnách bude vhodným způsobem informovat všechny registrované uživatele - 

prostřednictvím e-mailu. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté v momentě jejich 

zveřejnění. 

 

 

4. Provize 

Nárok na provizi Partnerovi vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím partnerského odkazu ze 

stránky Partnera na stránky Poskytovatele a objedná si službu/výrobek Poskytovatele. Samotná 

provize bude Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy bude objednaný výrobek/služba zákazníkem 

uhrazena na účet Poskytovatele a ne dříve než 14 dní od zakoupení zboží/služby, resp. po uplynutí 

zákonem stanovené lhůty pro vrácení zboží.  

Aktuální výše provize je 10% z ceny objednávky, bez ceny dopravy a ceny formy platby. Při první 

registraci Partnera bude na konto partnera poukázán registrační bonus 5 EUR/140 CZK splatný 

při prvním vyúčtování provizí.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provize 

je Partnerovi oznámena prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci a je také uvedena na 

stránce Poskytovatele.  

Za zrušené/vrácené, nebo stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok na provizi.  

Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti Partnera a to maximálně jednou měsíčně. 

Minimální částka pro vyplacení provizí je 50 EUR/1400 CZK. Celková výše provize je Partnerovi k 

dispozici vždy na stránce Poskytovatele partner.samoopalovacisvet.sk po přihlášení. 



Poskytovatel poukáže vyfakturovány částky na účet Partnera. Za účelem úhrady provizí je Partner 

povinen sdělit při žádosti o vyplacení provizí číslo účtu, kde bude finanční částka poukázána.  

Pokud je Partner podnikatelem a podniká na živnostenský list, případně jiné oprávnění, je povinen 

vystavit na provizi před jejich vyplacením fakturu. Splatnost faktury vystavené Partnerem je min. 

10dní. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě 

Smlouvy o dílo.  

Údaje pro fakturaci jsou shodné s údaji poskytovatele provizního programu GROHAX s.r.o. 

 

 

5. Doba trvání a ukončení spolupráce 

Toto partnerství se uzavírá na dobu neurčitou.  

Poskytovatel je oprávněn od partnerství okamžitě odstoupit v případě, že Partner poruší některou z 

povinností uvedených v této dohodě.  

Ukončení partnerství Partnerem i Poskytovatelem je možné kdykoliv a bez udání důvodů. 

 

 

6. Ostatní podmínky 

Poskytovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklam umístěných na 

stránce Partnera a je oprávněn kdykoliv změnit obsah a podobu této reklamy.  

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému 

a internetové sítě.  

Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. 

 

 

7. Ochrana osobních údajů 

Poskytovatel prohlašuje, že data získaná při registraci budou chráněny v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

 

Obchodní podmínky vstupují v platnost 3.11.2014 

 

 


