
 

Kereskedelmi Szerződési feltételek az EXTRA 
SERVICES PARTNEREI számára 

1. Partnerré válhat bármely jogi vagy természetes személy, aki az EXTRA SERVICES 

franchise-hálózat által kínált szolgáltatásokat a kereskedelmi engedélyezési 

törvénynek megfelelően képes nyújtani ügyfeleinek. 

2. A RISS COMPANY s.r.o. az EXTRA SERVICES franchise hálózat internetes 

portáljának üzemeltetője. A PARTNER vonatkozásában a társaság közvetítő 

szerepet tölt be a szolgáltatást igénylő ügyfél és a PARTNER között, aki a 

szolgáltatást nyújtja az ügyfélnek. 

3. Partnerré az válik, aki az EXTRA SERVICES franchise-hálózat weboldalán 

partnerként regisztrál, megerősíti az e-mailben küldött aktiválási hivatkozást, 

elfogadja a jelen Szerződési Feltételeket, a GDPR-t és befizeti a regisztráció napján 

az üzemeltető weboldalán feltüntetett listaárban szereplő részvételi díjat. 

4. Minden PARTNER köteles minden egyes, az EXTRA SERVICES franchise hálózat 

központi adatbázisából letöltött megrendelésért a RISS COMPANY s.r.o. által 

kiállított és elektronikusan megküldött számla alapján a mindenkor érvényes árlista 

szerint fizetni. 

5. A PARTNER a regisztráció során minden valós, naprakész és a valóságnak 

megfelelő információt köteles megadni. 

6. A PARTNER köteles a megrendelés letöltésétől számított 3 órán belül felvenni a 

kapcsolatot a szolgáltatás vagy szolgáltatások iránt érdeklődő ügyféllel. 

7. A szolgáltatások nyújtása során a PARTNER köteles minden ügyfelet tájékoztatni 

arról, hogy nem az EXTRA SERVICES hálózat franchise átvevője, hanem csak a 

hálózat partnere. A szolgáltatásokat a kereskedelmi neve és a cégjegyzékszám alatt 

biztosítja. 

8. A szolgáltatásokat a PARTNER az EXTRA SERVICES árai alapján biztosíthatja. 

De soha nem magasabb áron. A PARTNER köteles megismerni ezeket az árakat és 

az EXTRA SERVICES hálózat részletes árlistáját. 

9. Bármilyen igényt, panaszt vagy egyéb problémát közvetlenül a szolgáltatást nyújtó 

PARTNER old meg azzal az ügyféllel, akinek a szolgáltatást nyújtotta. 



10. A regisztrációt követően a PARTNER éves hozzáférést kap a megrendelések 

központi adatbázisához. A PARTNER nem adhatja át a bejelentkezési adatokat 

harmadik félnek, és nem élhet vissza más módon az adatbázissal. 

11. A PARTNER köteles minden szolgáltatást szakmai gondossággal, szakszerűen és 

megbízhatóan nyújtani. Mindig megfelelő felszereléssel és munkaruhával kell 

rendelkeznie. 

12. Az EXTRA SERVICES franchise-hálózat üzemeltetőjének joga van megtagadni és 

elutasítani bármely leendő PARTNER regisztrációját. 

13. Az EXTRA SERVICES franchise-hálózat üzemeltetőjének jogában áll azonnal 

megszüntetni minden kapcsolatot és adatbázis hozzáférést azzal a PARTNERREL, 

aki megsérti a jelen Szerződési Feltételek bármelyik fenti bekezdését, anélkül, hogy 

a PARTNER bármilyen kártérítést vagy kártérítési igényt támasztana. 

14. A RISS COMPANY s.r.o. jelen szerződési feltételei 2022. 09.01-N lépnek 

érvénybe, és az EXTRA SERVICES hálózat minden PARTNERÉRE vonatkoznak. 
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