
 

Obchodní podmínky pro PARTNERY sítě 
EXTRA SERVICES 

1. Partnerem se může stát jakákoli podnikající právnická či fyzická osoba, která může 

dle Živnostenského zákona poskytovat služby, které poskytuje a nabízí svým 

klientům franchisová síť EXTRA SERVICES. 

2. Společnost RISS COMPANY s.r.o. je provozovatelem internetového portálu 

franchisové sítě EXTRA SERVICES. Ve vztahu k PARTNEROVI je tato společnost 

zprostředkovatelem služby mezi klientem, který službu poptává a mezi 

PARTNEREM, který službu klientovi poskytuje. 

3. Partnerem se stává ten, kdo se z vlastní vůle jako PARTNER zaregistruje na 

webových stránkách franchisové sítě EXTRA SERVICES, potvrdí aktivační odkaz 

zaslaný emailem, odsouhlasí tyto Obchodní podmínky, GDPR a uhradí vstupní 

poplatek v ceníkové výši uvedené k datu registrace na webových stránkách 

provozovatele. 

4. Každý PARTNER je povinen uhradit každou staženou zakázku z centrální databáze 

zakázek franchisové sítě EXTRA SERVICES dle aktuálně platného ceníku a to na 

základě vystavené a elektronicky zaslané faktury společností RISS COMPANY 

s.r.o. 

5. PARTNER je povinen při své registraci uvést veškeré skutečné, aktuální a pravdivé 

údaje. 

6. PARTNER je povinen po stažení zakázky z centrální databáze kontaktovat klienta, 

který projevil zájem o službu či služby nejpozději do 3 hodin od okamžiku 

rezervování zakázky. 

7. Při poskytování služeb je PARTNER povinen informovat každého klienta o 

skutečnosti, že není franchisantem sítě EXTRA SERVICES, ale pouze partnerem 

této sítě. Služby poskytuje výhradně pod svým obchodním jménem a IČ. 

8. Služby může PARTNER poskytovat za ceny sítě EXTRA SERVICES. Nikdy však 

za vyšší ceny. PARTNER je povinen seznámit se s těmito cenami a podrobným 

ceníkem sítě EXTRA SERVICES. 

9. Veškeré reklamace, stížnosti či jinou problematiku si řeší s klientem, kterému byly 

poskytnuty služby přímo PARTNER, který služby poskytl. 



10. Po registraci bude PARTNEROVI nastaven roční přístup do centrální databáze 

zakázek s možností rezervace 10 bezplatných zakázek. PARTNER nesmí 

přihlašovací údaje předat třetí osobě, ani nesmí databázi jinak zneužívat. 

11. PARTNER nemá nárok na vrácení vstupního licenčního poplatku a to ani v případě, 

že nevyužije rezervace 10 bezplatných zakázek. 

12. PARTNER je povinen veškeré služby poskytovat s odbornou péčí, profesionálně a 

spolehlivě. Vždy musí být řádně vybaven a oblečen. 

13. Poskytovatel franchisové sítě EXTRA SERVICES má právo na to, aby odmítl a 

neschválil jakoukoli registraci zájemce o PARTNERA. 

14. Poskytovatel franchisové sítě EXTRA SERVICES má právo na to, aby okamžitě 

zrušil veškeré vztahy a přístupy do databáze PARTNEROVI, který poruší jakýkoli z 

výše uvedených bodů těchto Obchodních podmínek a to bez jakýchkoli nároků 

PARTNERA na kompenzaci či vzniklé škody. 

15. Tyto obchodní podmínky společnosti RISS COMPANY s.r.o. vstupují v platnost 

dne 1. 6. 2022 a jsou závazné a směrodatné pro všechny PARTNERY sítě EXTRA 

SERVICES. 
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