VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - PARTNERSKÝ
PROGRAM
I. Úvodné ustanovenia
1. Vyplnením registračného formulára a registráciou do partnerského programu spoločnosti
CK Slniečko, spol. s r.o., súhlasí registrujúci sa partner (ďalej len “partner“) s obchodnými
podmienkami partnerského programu v plnom rozsahu. Registráciou uzatvára zároveň
partner dohodu o spolupráci (ďalej len “dohoda“) s prevádzkovateľom tohto partnerského
programu (ďalej len “prevádzkovateľ“). Registráciou partnera dochádza k vytvoreniu účtu
partnera v partnerskom programe na stránke http://affiliate.ckslniecko.sk, kde môže partner
sledovať výšku provízie, prehľad vykonaných predajov, schválených a neschválených
provízií a reklamné materiály.
Prevádzkovateľ (fakturačné údaje):
CK Slniečko, spol. s r. o.
Palackého 88/8
911 01 Trenčín
IČO: 43 840 949
DIČ: 2022499083
IČ DPH: SK2022499083
Bankové spojenie: 0750008001/5600
IBAN: SK79 5600 0000 0007 5000 8001
BIC kód: KOMASK2X
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia jednostranne
obchodné podmienky zmeniť a o prevedených zmenách vhodným spôsobom informovať
všetkých registrovaných partnerov (napríklad prostredníctvom e-mailu). Zmenené podmienky
sú považované za dohodnuté v momente ich uverejnenia na webových stránkach
prevádzkovateľa.
3. Pokiaľ partner s najnovšou verziou obchodných podmienok nesúhlasí, je povinný účasť v
partnerskom programe ukončiť a to zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na
slniecko@ckslniecko.sk so žiadosťou o ukončení registrácie a spolupráce.
4. Partner registráciou prehlasuje, že poskytnuté údaje k jeho osobe/firme a adrese sú
pravdivé. Ďalej tiež potvrdzuje, že je podľa zákona plnoletý a plne spôsobilý k právnym
úkonom. Partner dáva súhlas k tomu, že jeho osobné údaje budú archivované a využité len v
súvislosti s prevádzkou partnerského programu.
5. Partner sa zaväzuje propagovať produkty a služby prevádzkovateľa (osobne, vlastnými
obchodnými aktivitami, reklamou, na svojich internetových stránkach, e-mailom na vlastnú
databázu a pod.) a využívať postupy, podklady a informácie prevádzkovateľa (predajné
manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy a pod). Prevádzkovateľ sa zaväzuje
vyplatiť províziu partnerovi podľa stanovených pravidiel z každého uskutočneného nákupu,
ktorý bude uskutočnený návštevníkom, ktorý prišiel na stánky prevádzkovateľa
prostredníctvom reklamných materiálov umiestených na stránkach (webové stránky,
facebook, e-mail...) partnera. Podmienky na vyplatenie provízií sú uvedené v článku II.

II. Provízie
1. Ak návštevník prostredníctvom odkazu partnera nakúpi služby na webe prevádzkovateľa,
získava partner nárok na províziu, ktorá je mu pripísaná v okamihu, keď zákazník tábor
skutočne kúpi. Provízia bude zo strany prevádzkovateľa schválená vždy až po uplynutí
zakúpeného tábora.
2. Výška provízie je paušál 10 € za predaný tábor. Provízia je počítaná vrátane DPH.
3. Prevádzkovateľ vypláca aj províziu 0,01€ za kliknutie na odkaz partnera.
4. Provízie budú schválené u tých nákupov, kde prišlo k riadnemu zaplateniu tábora
propagovaného v kampani. Provízie sa nevyplácajú pri stornovaných objednávkach, alebo
pri neschválených nákupoch prevádzkovateľom.
5. Vyplácanie schválených provízií podľa predchádzajúceho bodu dohody prebieha na
základe žiadosti zo strany partnera, maximálne 1x mesačne, vždy 2. týždeň v nasledujúcom
mesiaci výhradne prevodom na účet.
6. Podnikateľom a právnickým osobám sa provízia vypláca na základe vystavenej faktúry zo
strany partnera so splatnosťou 14 dní.
7. Ostatným partnerom sa schválená provízia vypláca tiež na vlastnú žiadosť a opäť podľa
reportu od prevádzkovateľa so splatnosťou 14 dní od podania žiadosti. Každý partner je
potom tento príjem povinný zdaniť podľa právnych predpisov.
8. Žiadosť o vyplatenie provízie je možné zaslať na email slniecko@ckslniecko.sk
9. Provízia sa partnerovi vypláca, ak presahuje sumu aspoň 20 € vrátane DPH.
10. Vyplatenie provízie za kliknutie na odkaz je podmienené sprostredkovaním predaja. Na
každý predaj je možné preplatiť až 1000 preklikov na stránku prevádzkovateľa.

III. Práva a povinnosti partnera
1. Partner sa zaväzuje, že bude prevádzkovať internetové stránky s reklamou na internetový
obchod prevádzkovateľa podľa platnej právnej úpravy a podľa spoločenských štandardov. Za
obsah a odkazy na svojich stránkach je partner zodpovedný. Partner bude umiestňovať
materiály partnerského programu prevádzkovateľa.
2. Reklamná grafika, ktorá bude partnerovi poskytnutá je chránená autorským zákonom a
nesmie ju partner používať v pozmenenej forme. Je len pre propagáciu internetového
obchodu prevádzkovateľa. Každé zneužitie môže mať trestnoprávne dôsledky.
3. Prísne zakázané je propagovanie prevádzkovateľa obťažujúcou reklamou a správami
kvalifikovanými ako SPAM.
4. Prísne sa ďalej zakazuje zadávať reklamné kampane s partnerským kódom vo
vyhľadávacích sieťach, napríklad sieti Google adwords.
5. Partner sa zaväzuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo odkaz
na neho, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam a
patentom, obchodným menám a súvisiacim právam. Partner je povinný nepodniknúť nič, čo
by poškodzovalo dobré meno prevádzkovateľa.

6. Je zakázané posielať e-mailové kampane na databázy obsahujúce e-mailové adresy, ku
ktorým nemá partner súhlas od majiteľa na narábanie s takouto adresou. Kampane nesmú
byť posielané v mene prevádzkovateľa, ani v mene jeho e-shopu a nesmie kopírovať grafiku
vlastných e-mailových kampaní prevádzkovateľa.
7. Pokiaľ bude prevádzkovateľom zistené takéto konanie partnera, môže to viesť k
okamžitému zrušeniu partnerského programu a spolupráce.
8. Partner, ktorý sa registruje do partnerského programu, súhlasí so zasielaním e-mailových
správ, ktoré budú slúžiť k zasielaniu noviniek a informácií súvisiacich s partnerským
programom.

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Táto dohoda a spolupráca je na dobu neurčitú. Možno ju vypovedať z obidvoch strán
kedykoľvek, aj bez udania dôvodu.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený od dohody odstúpiť v prípade, že partner poruší niektorú
povinnosť uvedenú v tejto dohode.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto obchodné podmienky.
Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť od okamihu ich zverejnenia na webových
stránkach prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené výpadkom servera provízneho
systému, preťažením servera či chyby v províznom systéme, následkom ktorých sa
nezobrazia reklamné plochy či sa naruší načítanie stránok partnerov.
5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pravdivo a včas odsúhlasovať konverzie partnera. Všeobecné
obchodné podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 7.2.2018.

