
 

Ogólne Warunki Handlowe dla PARTNERÓW sieci  
EXTRA USŁUGI 

1. Partnerem może zostać każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, która zgodnie z ustawą o licencjonowaniu działalności gospodarczej 

może świadczyć usługi, świadczone i oferowane swoim klientom przez sieć 

franczyzową EXTRA SERVICES. 

2. Spółka RISS COMPANY s.r.o. jest administratorem portalu internetowego sieci 

franczyzowej EXTRA SERVICES. W stosunku do PARTNERA spółka ta jest 

pośrednikiem usług pomiędzy klientem, który zleca usługę, a PARTNEREM, który 

świadczy usługę na rzecz klienta. 

3. Partnerem zostaje podmiot, który dobrowolnie zarejestruje się jako PARTNER na 

stronie internetowej sieci franczyzowej EXTRA SERVICES, potwierdzi przesłany 

drogą mailową link aktywacyjny, zaakceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, 

RODO oraz uiści opłatę wstępną w wysokości podanej w cenniku na stronie 

internetowej administratora i obowiązującej w dniu rejestracji. 

4. Każdy PARTNER zobowiązany jest do zapłaty za każde zarezerwowane zlecenie 

pobrane z centralnej bazy zleceń sieci franczyzowej EXTRA SERVICES według 

aktualnie obowiązującego cennika, na podstawie faktury wystawionej i przesłanej 

drogą elektroniczną przez spółkę RISS COMPANY s.r.o. 

5. PARTNER zobowiązany jest do podania podczas rejestracji wszystkich 

prawdziwych, aktualnych i zgodnych z prawdą danych. 

6. Po pobraniu zamówienia z centralnej bazy PARTNER zobowiązany jest 

skontaktować się z klientem, który wyraził zainteresowanie usługą lub usługami nie 

później niż 3 godziny od momentu rezerwacji zlecenia. 

7. Świadcząc usługi, PARTNER ma obowiązek poinformować każdego klienta, że nie 

jest franczyzobiorcą sieci EXTRA SERVICES, a jedynie partnerem tej sieci. 

Świadczy usługi wyłącznie pod swoją firmą i numerem identyfikacyjnym. 

8. PARTNER może świadczyć usługi w cenach sieci EXTRA SERVICES. Nigdy po 

wyższych cenach. PARTNER zobowiązany jest do zapoznania się z tymi cenami 

oraz szczegółowym cennikiem sieci EXTRA SERVICES. 



9. Wszelkie reklamacje, skargi lub inne kwestie problematyczne rozstrzyga z klientem, 

na rzecz którego świadczone były usługi, bezpośrednio PARTNER, który świadczył 

usługi. 

10. Po rejestracji PARTNER otrzymuje roczny dostęp do centralnej bazy zamówień. 

PARTNER nie może przekazywać danych do logowania osobom trzecim, jak 

również nie może w żaden inny sposób nadużywać bazy danych. 

11. PARTNEROWI nie przysługuje zwrot opłaty licencyjnej, nawet jeśli nie skorzysta z 

rezerwacji 10 bezpłatnych zamówień. 

12. PARTNER zobowiązuje się do świadczenia wszelkich usług z należytą starannością, 

fachowo i rzetelnie. Musi być zawsze odpowiednio wyposażony i ubrany. 

13. Administrator sieci franczyzowej EXTRA SERVICES ma prawo odmówić i 

odrzucić rejestrację podmiotu zainteresowanego PARTNERSTWEM. 

14. Administrator sieci franczyzowej EXTRA SERVICES ma prawo do 

natychmiastowego anulowania wszelkich relacji i dostępu do bazy danych 

PARTNEROWI, który narusza którykolwiek z ww. punktów niniejszych Ogólnych 

Warunków Handlowych, bez jakichkolwiek praw do roszczeń ze strony 

PARTNERA o odszkodowanie lub rekompensatę. 

15. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki RISS COMPANY s.r.o. wchodzą w 

życie z dniem 1 września 2022 r. i są wiążące dla wszystkich PARTNERÓW sieci 

EXTRA SERVICES. 
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