
 

 

Obchodné podmienky 
pre používanie provízneho systému Samoopalovacísvet.sk 

 

 

 

Registráciou do provízneho systému potvrdzuje partner i poskytovateľ provízneho systému, že sa 

budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Poskytovateľ provízneho programu je: 

GROHAX s.r.o. 

Univerzitná 8498/25 

010 08 Žilina 

IČO: 46437681 

DIČ: 2023385309 

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi poskytovateľom na jednej strane a partnerom na druhej 

strane. Partner je každá právnická, či fyzická osoba, ktorá sa dobrovoľne zaregistrovala do 

provízneho systému Poskytovateľa. 

 

 

1. Všeobecné podmienky 
 

Provízny program poskytuje spoločnosť GROHAX s.r.o., ďalej len Poskytovateľ. 

Záujemca, ktorý sa zaregistruje do provízneho systému je partner, ďalej len Partner. 

 

Partner propaguje služby, alebo tovar Poskytovateľa svojimi marketingovými aktivitami na 

webových stránkach, blogoch, diskusných fórach, prostredníctvom e-mailov, sociálnych sietí, PPC 

kampaní a iných marketingových kanálov. 

 

 

2. Práva a povinnosti Partnera 

Partner môže požiadať o ukončenie partnerstva kedykoľvek počas trvania jeho členstva v 

partnerskom programe. Pokiaľ tak urobí, bude mu do jedného kalendárneho mesiaca vyplatená 

odmena za všetky schválené provízie nadobudnuté do dňa, kedy požiadal o ukončenie svojho 

členstva. 

Partner nesmie propagovať kampane a produkty na stránkach, v e-mailoch, diskusných fórach a 

sociálnych sieťach, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky, alebo dobré 

mravy. 



Je prísne zakázané propagovať Poskytovateľa rozosielaním správ (e-mailom, SMS, na diskusných 

fórach), ktoré sú kvalifikované ako SPAM. Pokiaľ bude Poskytovateľom zistená takáto aktivita 

Partnera, môže to viesť k okamžitému ukončeniu partnerskej spolupráce a uzatvorenie účtu 

Partnera. Partner týmto stráca nárok na akékoľvek provízie, ktoré mu doposiaľ neboli vyplatené. 

Partner môže použiť k propagácii textové a obrazové materiály Poskytovateľa, ktoré sú mu za týmto 

účelom poskytnuté. 

Partner je povinný chrániť svoje prístupové údaje k províznemu softwaru pred zneužitím treťou 

stranou. 

Partner nesmie poškodzovať dobré meno Poskytovateľa, alebo propagovať program v jeho mene. 

Partner prehlasuje, že pri registrácii poskytnuté údaje k jeho osobe a adrese súhlasia a že je 

plnoletý a spôsobilý na právne úkony. 

 

 

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú propagáciou programov 

zapojených v províznom programe. 

Poskytovateľ sa zaväzuje pravdivo a bez zbytočných prieťahov schvaľovať konverzie partnerov. 

Poskytovateľ sa zaväzuje Partnerovi vyplatiť provízie za jeho osobou uskutočnené konverzie. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia obchodné podmienky 

zmeniť a o vykonaných zmenách bude vhodným spôsobom informovať všetkých registrovaných 

užívateľov - prostredníctvom e-mailu. Zmenené podmienky sa považujú za dohodnuté v momente 

ich uverejnenia. 

 

 

4. Provízie 

Nárok na províziu Partnerovi vzniká, keď návštevník prejde prostredníctvom partnerského odkazu 

zo stránky Partnera na stránky Poskytovateľa a objedná si službu/výrobok Poskytovateľa. Samotná 

provízia bude Partnerovi pripísaná až vo chvíli, keď bude objednaný výrobok/služba zákazníkom 

uhradená na účet Poskytovateľa a nie skôr ako 14 dní od zakúpenia tovaru/služby, resp. po uplynutí 

zákonom stanovenej lehoty na vrátenie tovaru. 

Aktuálna výška provízie je 10% z ceny objednávky, bez ceny dopravy a ceny formy platby. Pri prvej 

registrácii Partnera bude na konto partnera poukázaný registračný bonus 5€ splatný pri prvom 

vyúčtovaní provízií. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízií bez predchádzajúceho upozornenia. Nová 

výška provízie je Partnerovi oznámená prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii a je tiež 

uvedená na stránke Poskytovateľa. 

Za zrušené, alebo stornované objednávky nevzniká Partnerovi nárok províziu. 



Vyúčtovanie provízií sa vykonáva na základe žiadosti Partnera a to maximálne raz mesačne. 

Minimálna suma pre vyplatenie provízií je 50 EUR. Celková výška provízie je Partnerovi k dispozícii 

vždy na stránke Poskytovateľa partner.samoopalovacisvet.sk po prihlásení. 

Poskytovateľ poukáže vyfakturované čiastky na účet Partnera. Za účelom úhrady provízií je Partner 

povinný oznámiť pri žiadosti o vyplatenie provízií číslo účtu, kde bude finančná čiastka poukázaná. 

Pokiaľ je Partner podnikateľom a podniká na živnostenský list, prípadne iné oprávnenie, je povinný 

vystaviť na provízie pred ich vyplatením faktúru. Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je min. 

10dní. Pokiaľ Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu jeho provízia vyplatená na základe Zmluvy 

o dielo. 

Údaje pre fakturáciu sú zhodné s údajmi poskytovateľa provízneho programu GROHAX s.r.o. 

 

 

5. Doba trvania a ukončenie spolupráce 

Toto partnerstvo sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Poskytovateľ je oprávnený od partnerstva okamžite odstúpiť v prípade ak Partner poruší niektorú z 

povinností uvedených v tejto dohode. 

Ukončenie partnerstva Partnerom aj Poskytovateľom je možné kedykoľvek a bez udania dôvodov.  

 

 

6. Ostatné podmienky 

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek pozastaviť, alebo obmedziť zobrazovanie reklám 

umiestnených na stránke Partnera a je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah a podobu tejto 

reklamy. 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou, alebo výpadkom on-line 

systému a internetovej siete. 

Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou, alebo nečinnosťou tretích osôb. 

 

 

7. Ochrana osobných údajov 

Poskytovateľ prehlasuje, že dáta získané pri registrácii budú chránené v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 3.11.2014 

 

 


