Co a jak funguje v mezinárodní franchisové síti
EXTRA SERVICES pro PARTNERA
1. Pro spolupráci s naší mezinárodní společností EXTRA SERVICES je zapotřebí vlastnit
živnostenské oprávnění nebo mít založenou společnost s oprávněním podnikat.
2. Po registraci, ověření emailu a zaplacení vstupního licenčního poplatku získáte
okamžitý přístup do centrální databáze zakázek mezinárodní franchisové sítě EXTRA
SERVICES s platností na jeden rok. Rezervace prvních 10 zakázek v registrovaném
státu je ZDARMA. Každý kontakt u zakázky je unikátní a nikdo jiný ho po Vaší
rezervaci již nezíská.
3. Bez závazků, bez rizika a bez starostí hledání nových zakázek a klientů Vám ukážeme
jaké to je, přidat se do mezinárodní franchisové sítě EXTRA SERVICES. Platíte jen za
zakázky, které Vám zajistíme a dodáme, které si sami vyberete a sami rezervujete.
4. Všichni klienti, kterým poskytnete své služby už do budoucna zůstávají Vám a za
služby, které jim poskytujete si platbu účtujete v plné výši také pouze Vy.
5. Po bezplatné rezervaci prvních 10 zakázek se dostanete do placené verze, kdy můžete
rezervovat dalších 10 zakázek z celé EU před první ověřovací platbou. Po ověření
první fakturační platby budete aktivováni do plné verze s neomezeným počtem
měsíčních rezervací zakázek. I v této placené verzi jsou všechny zakázky s unikátním
kontaktem na klienta jedinečné. Zakázky, které si rezervujete, jsou jen Vaše a jiný
partner či franchisant již tyto zakázky nezíská. Veškeré výdělky, na kterých se s
klientem domluvíte jsou Vaše.
6. O volných a nově vložených zakázkách ve Vaší lokalitě působnosti jste pravidelně
informováni hodinovými SMS. Databázi je potřeba průběžně sledovat, neboť volné
zakázky si pravidelně stahují i jiní partneři a franchisanti, aby co nejrychleji uspokojili
klienta, který zakázku vložil. I klienti vkládající zakázky jsou informováni o tom, kdo si
zakázku rezervoval a mají tak na Vás přímý kontakt.
7. Pokud si žádnou zakázku nerezervujete, nic neplatíte. Je však výhodné být v databázi
aktivní a vytvářet si svoji síť klientů.
8. Cenové podmínky, za které poskytujete a realizujete zakázky klientů sítě EXTRA
SERVICES naleznete na webových stránkách https://extra-services.eu. Veškeré
výdělky a platby za poskytnutou práci zůstávají jen Vám. Poskytujete-li svoji službu

v jiném státu EU, seznamte se s cenami, za které jsou v daném státu služby
poskytovány a kolik stojí rezervace zakázky.
9. Vždy se platí za každou rezervovanou zakázku z databáze. Platíte za ni i v případě, že
zakázku realizovat nebudete. Doporučujeme si stažení každé zakázky dobře rozmyslet
a po její rezervaci v co nejkratší možné době klienta okamžitě kontaktovat, aby si
nevybral konkurenční společnost, která ho osloví rychleji.
10. Platba za vámi stažené zakázky z mezinárodní databáze EXTRA SERVICES je
fakturována každý měsíc s pětidenní splatností v případě, že u vás již proběhlo první
fakturační ověření.
11. Doporučujeme, aby jste si hlídali splatnosti faktur, jelikož v případě pozdní úhrady
dojde k automatické deaktivaci Vašeho přístupu do databáze zakázek.
12. V případě rozšíření své lokality působnosti můžete kdykoli využít zvýhodněné balíčky,
které vám otvírají cestu ve Vašem podnikání do dalších částí lokalit státu, ve kterém
podnikáte. Při využití zvýhodněného balíčku máte uvedené veškeré kontakty přímo
na Vás a klienti tak můžou kontaktovat přímo Vás či Vaší provozovnu.
13. Pokud Vám i nám bude spolupráce vyhovovat a budete se chtít posunout ve svém
podnikání o krok výš, pomůžeme Vám, abyste se stali naším Franchisantem a využili
tak naplno všech výhod členstvím v mezinárodní síti EXTRA SERVICES.

Co a jak funguje v mezinárodní franchisové síti
EXTRA SERVICES pro FRANCHISANTA
1. Pro spolupráci s naší mezinárodní společností EXTRA SERVICES je zapotřebí vlastnit
živnostenské oprávnění nebo mít založenou společnost s oprávněním podnikat.
2. Po registraci, ověření emailu, podpisu franchisové smlouvy a zaplacení vstupní
franchisové platby získáte okamžitý přístup do centrální databáze zakázek mezinárodní
franchisové sítě EXTRA SERVICES s platností na 5 let. Dojde k Vašemu kompletnímu
proškolení, dostanete profesionální vybavení a oblečení na 5 let a okamžitě můžete již
BEZPLATNĚ stahovat veškeré zakázky z Vaší lokality činnosti. Každý kontakt u zakázky je
unikátní a nikdo jiný ho po Vaší rezervaci již nezíská.
3. Bez jakýchkoli starostí hledání nových zakázek a klientů Vám ukážeme jaké to je, přidat
se do mezinárodní franchisové sítě EXTRA SERVICES. Za zakázky ze své lokality
působnosti již nezaplatíte po dobu 5 let naprosto žádnou platbu. Máte přístup
k zakázkám nejen ze svého státu, ale z celé EU.
4. Všichni klienti, kterým poskytnete své služby už do budoucna zůstávají Vám, neboť jim
předáte Vaše, sítí dodávané vizitky a za služby, které jim poskytujete si platbu účtujete
v plné výši také pouze Vy.

5. V případě rozšíření své lokality působnosti můžete kdykoli využít zvýhodněné balíčky,
které vám otvírají cestu ve Vašem podnikání do dalších částí lokalit státu, ve kterém
podnikáte. Jeden takový balíček máte jakožto franchisant automaticky spuštěn ve své
lokalitě působnosti. Zde máte uvedené veškeré kontakty přímo na Vás a klienti tak
můžou kontaktovat přímo Vás či Vaší provozovnu.
6. O volných a nově vložených zakázkách ve Vaší lokalitě působnosti jste pravidelně
informováni okamžitými SMS zprávami. I klienti vkládající zakázky s poptávkou po
službách mezinárodní sítě EXTRA SERVICES jsou informováni o tom, kdo si zakázku
rezervoval a mají tak na Vás ve svém mobilu přímý kontakt.
7. Pokud si rezervujete zakázku z jiné lokality, než je lokalita Vaší působnosti, nebo zakázku
ze zahraničí, platíte za ni poplatek uvedený v ceníku – EXTRA PARTNER. Jakožto
franchisant máte ale na všechny tyto zakázky nastavenou slevu ve výši 10%
8. Cenové podmínky, za které poskytujete a realizujete zakázky klientů sítě EXTRA
SERVICES naleznete vždy na webových stránkách https://extra-services.eu. Veškeré
výdělky a platby za poskytnutou práci zůstávají jen Vám. Poskytujete-li svoji službu
v jiném státu EU, seznamte se s cenami, za které jsou v daném státu služby poskytovány
a kolik stojí rezervace zakázky.
9. Vždy se platí za každou rezervovanou zahraniční zakázku z databáze či za zakázku z jiné
lokality než je lokalita Vaší působnosti. Platíte za ni i v případě, že zakázku realizovat
nebudete. Doporučujeme si stažení každé zakázky dobře rozmyslet a po její rezervaci v
co nejkratší možné době klienta okamžitě kontaktovat, aby si nevybral konkurenční
společnost, která ho osloví rychleji.
10. Platba za Vámi stažené zakázky z jiných lokalit či států mezinárodní sítě EXTRA SERVICES
je fakturována každý měsíc s pětidenní splatností a s 10% slevou.
11. Doporučujeme, aby jste si hlídali splatnosti faktur, jelikož v případě pozdní úhrady dojde
k automatické deaktivaci Vašeho přístupu do databáze zakázek.
12. Pokud Vám i nám bude vzájemná spolupráce vyhovovat budeme Vám jakožto našemu
franchisantovi zajišťovat i další výhody plynoucí z členství v mezinárodní síti EXTRA
SERVICES.

Co a jak funguje v mezinárodní franchisové síti
EXTRA SERVICES pro MASTER FRANCHISANTA
1 Pro spolupráci s naší mezinárodní společností EXTRA SERVICES je zapotřebí vlastnit
živnostenské oprávnění nebo mít založenou společnost s oprávněním podnikat ve
Vašem státu.
2 Po registraci, ověření emailu, podpisu master franchisové smlouvy a zaplacení platby
MASTER FRANCHISANT získáte celý systém EXTRA SERVICES s kompletní centrální
databází zakázek pro svůj stát, ale i s přístupem na trh do států EU s platností na 20
let včetně práva disponovat s ochrannou známkou EXTRA SERVICES. Dojde k Vašemu
kompletnímu proškolení.
3 Automaticky získáte oprávnění disponovat ochrannou známkou EXTRA SERVICES na
celém území Vašeho státu s možností neomezené prodeje partnerských a
franchisových smluv po dobu 20 let. Veškeré příjmy z jakýchkoli výdělků ve Vašem
státu zůstávají pouze Vám.
4 Celou databázi zakázek ve Vaší zemi vlastníte a ovládáte pouze Vy. Můžete dle
uvážení nastavovat ceny za služby. Ovládáte systém SMS zpráv. Inkasujete v plné výši
jakýkoli zisk od partnerů, franchisantů i ze všech zakázek které si Vaši partneři a
franchisanti budou rezervovat.
5 Pokud si Vaši partneři či franchisanti rezervují zakázky z jiných států EU, zůstane Vám
provize ve výši 30% za jakoukoli zakázku z jakéhokoli státu EU.
6 Platba za stažené zakázky z jiných států mezinárodní sítě EXTRA SERVICES je
fakturována každý měsíc s 30% slevou.
7 Pokud Vám i nám bude vzájemná spolupráce vyhovovat budeme Vám jakožto
našemu master franchisantovi zajišťovat i další výhody plynoucí z členství
v mezinárodní síti EXTRA SERVICES a v případě zájmu Vám pomůžeme vstoupit i do
jiného státu v EU.

