
Co i jak działa w międzynarodowej sieci 
franczyzowej EXTRA SERVICES dla PARTNERA 

1. Do współpracy z naszą międzynarodową firmą EXTRA SERVICES niezbędne jest 
posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadanie 
zarejestrowanej firmy z zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 

2. Po rejestracji, weryfikacji adresu mailowego i opłaceniu wstępnej opłaty licencyjnej 
uzyskasz natychmiastowy dostęp do centralnej bazy zleceń międzynarodowej sieci 
franczyzowej EXTRA SERVICES, ważny przez rok. Rezerwacja pierwszych 10 zleceń w 
kraju zarejestrowania jest BEZPŁATNA. Dane kontaktowe przy każdym zleceniu są 
unikalne i nikt inny nie dostanie ich po Twojej rezerwacji zlecenia. 

3. Przekonaj się, jak to jest dołączyć do międzynarodowej sieci franczyzowej EXTRA 
SERVICES bez zobowiązań, bez ryzyka i bez obaw o nowe zlecenia i klientów. Płacisz 
tylko za zlecenia, które dla Ciebie znajdujemy i które sam wybierasz i rezerwujesz. 

4. Wszyscy klienci, którym będziesz świadczyć swoje usługi, pozostają Twoimi klientami 
na przyszłość i tylko Ty rozliczasz się z nimi za świadczone im usługi. 

5. Po wykorzystaniu pierwszych 10 bezpłatnych rezerwacji zleceń przejdziesz do wersji 
płatnej, w której możesz zarezerwować 10 kolejnych zleceń z całej UE przed pierwszą 
płatnością weryfikacyjną. Po weryfikacji pierwszej płatności za nasze usługi otrzymasz 
dostęp do pełnej wersji z nieograniczoną liczbą miesięcznych rezerwacji zleceń. W tej 
płatnej wersji również wszystkie zlecenia mają unikalne dane kontaktowe klienta. 
Zarezerwowane przez Ciebie zlecenie są wyłącznie Twoje i żaden inny partner ani 
franczyzobiorca ich nie otrzyma. Wszystkie zarobki, które uzgodnisz z klientem, 
należą do Ciebie. 

6. Jesteś regularnie informowany w cogodzinowych wiadomościach SMS o dostępnych  i 
nowych ofertach zleceń w Twoim obszarze działania. Bazę danych należy stale 
monitorować, ponieważ inni partnerzy i franczyzobiorcy także regularnie śledzą 
dostępne zlecenia, by jak najszybciej odpowiedzieć na zapytanie klienta. Klienci 
składający zamówienia są także informowani o tym, kto zarezerwował zlecenie i 
dzięki temu zyskują bezpośredni kontakt do Ciebie. 

7. Jeśli nie zarezerwujesz żadnego zlecenia, nic nie płacisz. Warto jednak być aktywnym 
w bazie i tworzyć własną sieć klientów. 



8. Warunki cenowe na jakich dostarczasz i realizujesz zlecenia dla klientów sieci EXTRA 
SERVICES znajdziesz na stronie https://extra-services.eu . Wszystkie zarobki i 
płatności za wykonaną pracę pozostają wyłącznie Twoje. Jeśli świadczysz usługę w 
innym niż swój kraju UE, zapoznaj się z cenami, w jakich usługi są świadczone w tym 
kraju i ile kosztuje rezerwacja zamówienia. 

9. Zawsze płacisz za każde zarezerwowane zlecenie z bazy danych. Płacisz za nie nawet 
wtedy, kiedy nie zrealizujesz danego zlecenia. Zalecamy dokładnie przemyśleć 
rezerwację każdego zamówienia i jak najszybciej skontaktować się z klientem po jego 
zarezerwowaniu, aby nie wybrał konkurencyjnej firmy, która szybciej się z nim 
skontaktuje. 

10. Zarezerwowane przez Ciebie zlecenia z międzynarodowej bazy EXTRA SERVICES są 
fakturowane co miesiąc z pięciodniowym terminem płatności, jeśli masz już za sobą 
pierwszą weryfikację płatności. 

11. Zalecamy pilnowanie terminów płatności faktur, ponieważ w przypadku opóźnienia w 
płatności dostęp do bazy zamówień zostanie automatycznie zablokowany. 

12. W przypadku rozszerzenia obszaru działania zawsze możesz skorzystać z korzystnych 
pakietów, które otwierają Twojej firmie możliwości dostępu do innych lokalizacji w 
kraju, w którym prowadzisz działalność. Mając wykupiony taki pakiet wszędzie 
podany jest bezpośredni kontakt do Ciebie, więc klienci mogą kontaktować się 
bezpośrednio z Tobą lub Twoją firmą. 
 

13. Jeśli współpraca będzie satysfakcjonująca i dla Ciebie i dla nas, pomożemy Ci 
rozwinąć Twoją działalność i zostać naszym Franczyzobiorcą i tym samym w pełni 
korzystać ze wszystkich korzyści płynących z członkostwa w międzynarodowej sieci 
EXTRA SERVICES. 

 

 

Co i jak działa w międzynarodowej sieci 
franczyzowej EXTRA SERVICES dla 

FRANCZYZOBIORCY 
1. Do współpracy z naszą międzynarodową firmą EXTRA SERVICES niezbędne jest 

posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadanie 
zarejestrowanej firmy z zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 
 

2. Po rejestracji, weryfikacji adresu mailowego, podpisaniu umowy franczyzowej i wstępnej 
opłaty licencyjnej uzyskasz natychmiastowy dostęp do centralnej bazy zleceń 
międzynarodowej sieci franczyzowej EXTRA SERVICES, ważny przez 5 lat. Otrzymasz 
pełne szkolenie, otrzymasz profesjonalne wyposażenie i odzież na 5 lat, a wszystkie 
zlecenia możesz od razu rezerwować ZA DARMO w obszarze swojej działalności. Dane 
kontaktowe przy każdym zleceniu są unikalne i nikt inny nie dostanie ich po Twojej 
rezerwacji zlecenia. 



 

3. Przekonaj się, jak to jest dołączyć do międzynarodowej sieci franczyzowej EXTRA 
SERVICES bez obaw o nowe zlecenia i klientów. Za zlecenia na terenie Twojego obszaru 
działania nie zapłacisz przez okres 5 lat ani złotówki. Masz dostęp do zleceń nie tylko ze 
swojego kraju, ale z całej UE. 

 
4. Wszyscy klienci, którym świadczysz swoje usługi, pozostaną Twoimi klientami na 

przyszłość, ponieważ dasz im swoje wizytówki dostarczone przez nas, a wszystkie zarobki 
ze świadczenia dla nich usług są tylko Twoje. 

 
5. W przypadku rozszerzenia obszaru działania zawsze możesz skorzystać z korzystnych 

pakietów, które otwierają Twojej firmie możliwości dostępu do innych lokalizacji w 
kraju, w którym prowadzisz działalność . Jako franczyzobiorca masz jeden taki pakiet 
automatycznie uruchamiany na swoim obszarze działania. W ramach pakiety wszędzie 
podany jest bezpośredni kontakt do Ciebie, więc klienci mogą kontaktować się 
bezpośrednio z Tobą lub Twoją firmą. 

 
6. Jesteś regularnie informowany o dostępnych i nowych zleceniach w Twoim obszarze 

działania za pośrednictwem wiadomości SMS, które przychodzą zaraz po wprowadzeniu 
nowego zlecenia. Klienci składający zamówienia z zapotrzebowaniem na usługi 
międzynarodowej sieci EXTRA SERVICES są także informowani o tym, kto zarezerwował 
zlecenie i zyskuję bezpośredni kontakt do Ciebie. 

 
7. W przypadku rezerwacji zlecenia w innym miejscu niż Twój obszar działania lub zlecenia 

z zagranicy uiszczasz za nie opłatę określoną w cenniku - EXTRA PARTNER. Jako 
franczyzobiorca masz ustawiony 10% rabat na wszystkie te zlecenia. 

 
8. Warunki cenowe na jakich dostarczasz i realizujesz zlecenia dla klientów sieci EXTRA 

SERVICES znajdziesz na stronie https://extra-services.eu . Wszystkie zarobki i płatności 
za wykonaną pracę pozostają wyłącznie Twoje. Jeśli świadczysz usługę w innym niż swój 
kraju UE, zapoznaj się z cenami, w jakich usługi są świadczone w tym kraju i ile kosztuje 
rezerwacja zamówienia 

 
9. Zawsze płacisz za każde zarezerwowane z bazy danych zlecenie zagraniczne lub zlecenie 

w innym miejscu niż Twój obszar działania. Płacisz za nie nawet wtedy, kdy nie 
zrealizujesz danego zlecenia. Zalecamy dokładnie przemyśleć rezerwację każdego 
zamówienia i jak najszybciej skontaktować się z klientem po jego zarezerwowaniu, aby 
nie wybrał konkurencyjnej firmy, która szybciej się z nim skontaktuje. 

 
10. Zarezerwowane przez Ciebie zlecenia z innych lokalizacji lub krajów międzynarodowej 

sieci EXTRA SERVICES są fakturowana co miesiąc z pięciodniowym terminem płatności i 
10% rabatem. 

 
11. Zalecamy pilnowanie terminów płatności faktur, ponieważ w przypadku opóźnienia w 

płatności dostęp do bazy zamówień zostanie automatycznie zablokowany. 
 



12. Jeśli współpraca będzie satysfakcjonująca i dla Ciebie i dla nas, zapewnimy Ci jako 
naszemu franczyzobiorcy inne korzyści wynikające z członkostwa w międzynarodowej 
sieci EXTRA SERVICES. 

 

 

 

 

Co i jak działa w międzynarodowej sieci 
franczyzowej EXTRA SERVICES dla MASTER 

FRANCZYZOBIORCY 

1 Do współpracy z naszą międzynarodową firmą EXTRA SERVICES niezbędne jest 
posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadanie 
zarejestrowanej firmy z zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 
2 Po rejestracji, weryfikacji adresu mailowego, podpisaniu umowy franczyzowej i 

opłaty MASTER FRANCZYZANT uzyskasz dostęp do całego systemu EXTRA SERVICES 
wraz z całą centralną bazą zleceń dla Twojego kraju, a także dostęp do rynków krajów 
UE ważny przez 20 lat, w tym prawo do użytkowania znaku towarowego EXTRA 
SERVICES. Otrzymasz kompletne szkolenie. 
 

3 Otrzymasz prawo do użytkowania znaku towarowego EXTRA SERVICES na terenie 
całego kraju z możliwością nieograniczonej sprzedaży umów partnerskich i 
franczyzowych na okres 20 lat. Cały dochód ze zleceń w twoim kraju jest tylko Twój. 
 

4 Tylko Ty posiadasz i administrujesz całą bazą zleceń w swoim kraju. Możesz ustalać 
ceny usług według własnego uznania. Kontrolujesz system wiadomości SMS. 
Otrzymujesz pełen zysk od partnerów, franczyzobiorców i wszystkich zleceń, którzy 
Twoi partnerzy i franczyzobiorcy zarezerwują. 
 
 

5 Jeśli Twoi partnerzy lub franczyzobiorcy zrealizują zlecenia w innych krajach UE, 
zatrzymasz prowizję w wysokości 30% za każde zlecenie w dowolnym kraju UE. 
 
 

6 Zarezerwowane zlecenia w innych krajach międzynarodowej sieci EXTRA SERVICES są 
fakturowane co miesiąc z 30% rabatem. 
 

7 Jeśli współpraca będzie satysfakcjonująca i dla Ciebie i dla nas, zapewnimy Ci jako 
naszemu master franczyzobiorcy również inne korzyści wynikające z członkostwa w 
międzynarodowej sieci EXTRA SERVICES, a jeśli będziesz zainteresowany pomożemy 
Ci wejść ze swoimi usługami na teren innego kraju w UE. 
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