
               Obchodní podmínky spolupráce 

                    - aktualizace červen 2017 

 

Registrací do provizního programu – spolupráce za provizi – viz sekce 

spolupráce -  potvrzuje zájemce i poskytovatel provizního programu svůj 

závazek řídit se těmito podmínkami. 

Provozovatel provizního programu: 

firma NERO CENTRUM s.r.o. 

U Slovanky 268/7 

Praha 8 Libeň, PSČ 107 00 

IČO 61467545 

DIČ CZ61467545 

 

     Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na 
straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí 
právnická či fyzická podnikající osoba, která se registrovala do 
provizního programu Poskytovatele.  

 

1. Obecné podmínky 

1.1 Provizní program provozuje společnost NERO CENTRUM s.r.o., dále 
jen Provozovatel. 

1.2 Zájemce, který se registruje do provizního programu, se nazývá 
Partner. 

1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými 
marketingovými aktivitami 

 

2. Jak pracovat v provizním systému 



2.1 Partner po vlastní registraci má možnost získávat klienty, kteří mají 
zájem nakupovat služby a produkty. Zákazník, který je doporučen dle 
vašeho členského kódu – vaším jménem, je připsán k vašemu kódu 
nejen při první objednávce, ale i pro jeho další objednávky. Tedy každá 
další provize z fakturace od stejného zákazníka bude připisována na váš 
účet. Počet zákazníků není omezen. 

 

3. Práva a povinnosti Partnera 

3.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho 
členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do jednoho 
měsíce vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o 
ukončení svého členství. 

3.2 Partner nesmí propagovat produkty na stránkách, v emailech, 
diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony 
České republiky, nebo s dobrými mravy. 

3.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele. 

3.4 Partner může kdykoliv čerpat služby a produkty provozovatele pro 
své účely. Za služby a produkty pro své potřeby nelze čerpat provizi. 
Partnerovi je poskytnula sleva 5% z konečných částek k úhradě. Uplatnit 
slevu je možné po jeho aktivní činnosti ve spolupráci. Aktivitou se rozumí 
součet  zaplacených služeb a produktů  - dle vašeho členského kódu – 
tedy vaším jménem a zákazníkem /bez storna/ v minimální částce. Výše 
této minimální částky je Kč 2000,- ,  

3.5 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů 
Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty. 

3.6 Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv 
(emailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako 
SPAM. 

3.7 S partnerem může být okamžitě ukončena partnerské spolupráce a 
uzavřen jeho účet, v případě, že poruší zejména body 2.2, 2.3. Pokud 
bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, partner tímto 
také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. 

 

4. Práva a povinnosti Poskytovatele 



4.1 Poskytovatel se zavazuje pravdivě a pravidelně schvalovat provize 
Partnerů. 

4.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou 
propagací programů zapojených v provizním programu. 

4.3. Poskytovatel se zavazuje Partnerovi vyplatit provizi za jím 
uskutečněné obchodní aktivity. 

4.4 Poskytovatel garantuje dostupnost systému a spojení s 
Poskytovatelem. Do dostupnosti systému se nezapočítávají 
neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek 
přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu 
systémových zásahů provozovatele do provozu serveru a aktualizací 
systému. 

4.5 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na 
změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel Partnera upozornit. 

 

5. Provize 

5.1 Výše provize je 15 % ze zaplacené částky, pokud není uvedeno 
jinak. 

5.2 Provize budou schvalovány vždy až po zaplacení klienta a o 
vyhodnocení bude Partner vždy informován emailem, případně SMS. 

5.3. Provize budou schváleny tam, kde došlo k řádnému a plnému 
uhrazení za zboží či služby. 

5.4 Za zrušené, stornované či dobropisované objednávky nevzniká 
partnerovi nárok na provizi. 

 

6. Výplata provize 

6.1 Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených 
provizí v systému je Kč 1000,- a výše. 

6.2 Pokud Partner dosáhne této částky, má možnost požádat o výplatu 
své provize prostřednictvím mailu Provozovateli. Na základě žádosti 
partnera bude partnerovi zaslána zpráva o částce provize vč. komplexní 
specifikace. Výslednou částku může partner sám fakturovat – tzv. 



samofakturace /Partner vlastní IČO/. 6.3 Splatnost faktury vystavené 
Partnerem je 14 dní.  

7. Ochrana osobních údajů 

7.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. 

7.2 Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu, souhlasí se 
zasíláním e‐mailových a SMS zpráv, které budou sloužit k zasílání 

novinek a informací souvisejících s dalšími novinkami provozovatele v 
provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele. 

8. Poznámky 

8.1 Provozovatel i Partneři se zavazují, že veškerými kroky, které 
podnikají, se nezpronevěří vesmírným zákonům a budou v souladu 
s mottem celé poradny – pomáhat lidem k lepšímu životu.  

 

Obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 2. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


