
 

Obchodné podmienky pre PARTNEROV siete 
EXTRA SERVICES 

1. Partnerom sa môže stať akákoľvek podnikajúca právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
môže podľa Živnostenského zákona poskytovať služby, ktoré poskytuje a ponúka 
svojim klientom franchisová sieť EXTRA SERVICES. 

2. Spoločnosť RISS COMPANY s.r.o. je prevádzkovateľom internetového portálu 
franchisovej siete EXTRA SERVICES. Vo vzťahu k PARTNEROVI je táto 
spoločnosť sprostredkovateľom služby medzi klientom, ktorý službu dopytuje a medzi 
PARTNEROM, ktorý službu klientovi poskytuje. 

3. Partnerom sa stáva ten, kto sa z vlastnej vôle ako PARTNER zaregistruje na webových 
stránkach franchisovej siete EXTRA SERVICES, potvrdí aktivačný odkaz zaslaný 
emailom, odsúhlasí tieto Obchodné podmienky, GDPR a uhradí vstupný poplatok v 
cenníkovej výške uvedenej k dátumu registrácie na webových stránkach 
prevádzkovateľa. 

4. Každý PARTNER je povinný uhradiť každú stiahnutú zákazku z centrálnej databázy 
zákaziek franchisovej siete EXTRA SERVICES podľa platného cenníka a to na základe 
vystavenej a elektronicky zaslané faktúry spoločnosťou RISS COMPANY s.r.o. 

5. PARTNER je povinný pri svojej registrácii uviesť všetky skutočné, aktuálne a pravdivé 
údaje. 

6. PARTNER je povinný po stiahnutí zákazky z centrálnej databázy kontaktovať klienta, 
ktorý prejavil záujem o službu alebo služby najneskôr do 3 hodín od okamihu 
rezervovanie zákazky. 

7. Pri poskytovaní služieb je PARTNER povinný informovať každého klienta o 
skutočnosti, že nie je franšízantom siete EXTRA SERVICES, ale iba partnerom tejto 
siete. Služby poskytuje výhradne pod svojím obchodným menom a IČ. 

8. Služby môže PARTNER poskytovať za ceny siete EXTRA SERVICES. Nikdy však za 
vyššie ceny. PARTNER je povinný zoznámiť sa s týmito cenami a podrobným 
cenníkom siete EXTRA SERVICES. 

9. Všetky reklamácie, sťažnosti či inú problematiku si rieši s klientom, ktorému boli 
poskytnuté služby priamo PARTNER, ktorý služby poskytol. 



10. Po registrácii bude PARTNEROVI nastavený ročný prístup do centrálnej databázy 
zákaziek s možnosťou rezervácie 10 bezplatných zákaziek. PARTNER nesmie 
prihlasovacie údaje odovzdať tretej osobe, ani nesmie databázu inak zneužívať. 

11. Partner nemá právo na vrátenie vstupného poplatku a to ani v prípade, že nevyužije 
rezerváciu 10 bezplatných zákaziek. 

12. PARTNER je povinný všetky služby poskytovať s odbornou starostlivosťou, 
profesionálne a spoľahlivo. Vždy musí byť riadne vybavený a oblečený. 

13. Poskytovateľ franchisovej siete EXTRA SERVICES má právo na to, aby odmietol a 
neschválil akúkoľvek registráciu záujemcov o PARTNERA. 

14. Poskytovateľ franchisovej siete EXTRA SERVICES má právo na to, aby okamžite 
zrušil všetky vzťahy a prístupy do databázy PARTNEROVI, ktorý poruší akýkoľvek z 
vyššie uvedených bodov těchto Obchodných podmienok a to bez akýchkoľvek 
nárokov PARTNERA na kompenzáciu či vzniknuté škody. 

15. Tieto obchodné podmienky spoločnosti RISS COMPANY s.r.o. nadobúdajú platnosť 
1. 9. 2022 a sú záväzné a smerodajné pre všetkých PARTNEROV siete EXTRA 
SERVICES. 
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