Podminky Affiliate programu E-Twow (http://etwow.cz)
Provozovatelem je firma Elektroboom s.r.o., DIČ: CZ04438396.
Tyto Podmínky užívání Affiliate programu jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci, která
byla uzavřena elektronicky (formou odeslání vyplněného registračního formuláře – návrhu
smlouvy a jeho akceptací) prostřednictvím internetových stránek pod doménou
http://etwow.cz (dále též jen "Smlouva"), a to mezi účastníkem Affiliate programu (dále též jen
"Partner") a obchodní společností Elektroboom s.r.o., IČO: 04438396, sídlem Bášť, Ke Střelnici
423, PSČ 25065, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 247739 (dále též jen "Provozovatel"), jako provozovatelem Affiliate programu.

Partnerem je registrovaný uživatel v affiliate programu firmy Elektroboom s.r.o., který souhlasí
s uvedenými obchodními podmínkami.

Partnerem se může stát právnická osoba, živnostník, nebo fyzická osoba se sídlem/bydlištěm v
ČR.
Registrace partnera je zdarma.
Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou.
Každý registrovaný partner může mít pouze jeden affiliate účet.

Výše provize:
Je dána podle druhu zboží.
U všech produktů je provize 7% z ceny zboží vč DPH.
Což je 7% provize z ceny jakekolív objdnávky.
Elektroboom s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu provize bez předchozího upozornění partnera.

Ukázkový příklad výše provize
Zákazník objedná přes partnerský odkaz například toto zboží:
Elektrickou koloběžku E-Twow Booster za 25900 Kč a přenosní tášku na koloběžku za 1960 Kč.
Výše provize pro Partnera v tomto případě činí 1813 Kč (vč. DPH) za koloběžku a 137 Kč (vč.
DPH) za přenosní tášku.
Jedná se pouze o nezávazný ukázkový případ.

Forma reklamy:
Seznam použitelných reklamních formátů poskytuje provozovatel. Partner si z nich vybírá ve
svém účtu po přihlášení. Je povoleno použití odlišných formátů, než poskytnutých
provozovatelem, ale nesmí Partner uvadět nepravdivé informaci o produktech Provozovatele.
Je přísně zakázáno:
•

zneužívat odkazy do kampaní, které vyvolávají mylný účel odkazů u zákazníků, např. systémy na
neexistující slevové kupóny, neplnohodnotné stránky s odkazy apod.)
Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění odkazů na stránkách
Partnerů. V případě, bude-li obsah stránek v rozporu s platnými zákony České republiky nebo s
výše uvedenými pravidly, má Provozovatel právo odstoupit od smlouvy a Partnerovi tak zaniká
nárok na provizi.

Provize je partnerovi počítána:
•

po 3 dnech ode dne uskutečnění nákupu přes affiliate odkaz (nákupem je process od objednání
zboží až do zaplacení zboží zákaznikem)

•

z prodejní ceny s DPH

•

z každého prodeje při objednání zboží přes partnerské odkazy, včetně jeho následného
vyzvednutí na prodejně (i v případě platby zboží na splátky)

•

i z velkoobchodního prodeje uskutečněného přes partnerské odkazy

•

pokud má zákazník na svém počítači povoleny cookies

Provize partnerovi počítána není
•

pokud uživatel proklikne partnerský odkaz a neuskuteční nákup

•

pokud uživatel již dříve (30 dní před nákupem) prokliknul jiný partnerský (affiliate) odkaz (provize
se v tom případě započítá jinému Partnerovi)

•

v případě odhlášení z affiliate programu zaniká affiliate Partnerovi nárok na vyplacení provize
Přehled o aktuální výši provize a počtu uskutečněných prodejů, získá Partner v přehledné formě
po přihlášení na svůj účet v sekci Můj účet.

Vyplacení provize
Jedínou variantou je přímé vyplacení převodem zůstatku provize na peněžní účet Partnera v
ČR uvedený při registraci.
Minimální částka pro vyplacení provize je 100 Kč.
Provize bude Provozovatelem uhrazena:
1. podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě
daňového dokladu – faktury zaslané elektronicky na email Provozovatele info@etwow.cz.
Výše provize v administračním rozhrání je uvedena včetně všech poplatků, daní a DPH.
Splatnost faktury činí nejméně 14 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.
2. nepodnikajícím osobám na základě dokladu vystaveného na příslušnou částku provize. Tento
doklad je povinen Partner zaslat elektronicky na email Provozovatele info@etwow.cz. Lhůta
splatnosti činí vždy nejméně 14 dnů ode dne jeho doručení Provozovateli.

Závěrečná ustanovení
V případě porušení těchto podmínek, si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit affiliate účet
Partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu pak připadne Provozovateli.
Platnost těchto podmínek není časově omezená. Podmínky mohou být průběžně aktualizovány.

