
Čo a ako funguje v medzinárodnej franchisovej sieti
EXTRA SERVICES pre PARTNERA

1. Pre spoluprácu s našou medzinárodnou spoločnosťou EXTRA SERVICES je potrebné 
vlastniť živnostenské oprávnenie alebo mať založenú spoločnosť s oprávnením 
podnikať.

2. Po registrácii, overení e-mailu a zaplatení vstupného licenčného poplatku získate 
okamžitý prístup do centrálnej databázy zákaziek medzinárodnej franchisovej siete 
EXTRA SERVICES s platnosťou na jeden rok. Rezervácia prvých 10 zákaziek v 
registrovanom štáte je ZADARMO. Každý kontakt pri zákazke je unikátny a nikto iný 
ho po Vašej rezervácii už nezíska.

3. Bez záväzkov, bez rizika a bez starostí o hľadanie nových zákaziek a klientov Vám 
ukážeme, aké to je, pridať sa do medzinárodnej franchisovej siete EXTRA SERVICES. 
Platíte len za zákazky, ktoré Vám zaistíme a dodáme, ktoré si sami vyberiete a sami 
rezervujete.

4. Všetci klienti, ktorým poskytnete svoje služby, už do budúcna zostávajú Vám a za 
služby, ktoré im poskytujete, si platbu účtujete v plnej výške tiež iba Vy.

5. Po bezplatnej rezervácii prvých 10 zákaziek sa dostanete do platenej verzie, kedy 
môžete rezervovať ďalších 10 zákaziek z celej EÚ pred prvou overovacou platbou. Po 
overení prvej fakturačnej platby budete aktivovaní do plnej verzie s neobmedzeným 
počtom mesačných rezervácií zákaziek. Aj v tejto platenej verzii sú všetky zákazky s 
unikátnym kontaktom na klienta jedinečné. Zákazky, ktoré si rezervujete, sú len Vaše 
a iný partner či franchisant už tieto zákazky nezíska. Všetky zárobky, na ktorých sa s 
klientom dohovoríte, sú Vaše.

6. O voľných a novo vložených zákazkách vo Vašej lokalite pôsobnosti ste pravidelne 
informovaní hodinovými SMS. Databázu je potrebné priebežne sledovať, pretože 
voľné zákazky si pravidelne sťahujú aj iní partneri a franchisanti, aby čo najrýchlejšie 
uspokojili klienta, ktorý zákazku vložil. Aj klienti vkladajúci zákazky sú informovaní o 
tom, kto si zákazku rezervoval a majú tak na Vás priamy kontakt.

7. Pokiaľ si žiadnu zákazku nerezervujete, nič neplatíte. Je však výhodné byť v databáze 
aktívni a vytvárať si svoju sieť klientov.

8. Cenové podmienky, za ktoré poskytujete a realizujete zákazky klientov siete EXTRA 
SERVICES, nájdete na webových stránkach https://extra-services.eu . Všetky zárobky 

https://extra-services.eu/


a platby za poskytnutú prácu zostávajú len Vám. Ak poskytujete svoju službu v inom 
štáte EÚ, oboznámte sa s cenami, za ktoré sú v danom štáte služby poskytované a 
koľko stojí rezervácia zákazky.

9. Vždy sa platí za každú rezervovanú zákazku z databázy. Platíte za ňu aj v prípade, že 
zákazku realizovať nebudete. Odporúčame si stiahnutie každej zákazky dobre 
premyslieť a po jej rezervácii v čo najkratšom možnom čase klienta okamžite 
kontaktovať, aby si nevybral konkurenčnú spoločnosť, ktorá ho osloví rýchlejšie.

10. Platba za vami stiahnuté zákazky z medzinárodnej databázy EXTRA SERVICES je 
fakturovaná každý mesiac s päťdňovou splatnosťou v prípade, že u vás už prebehlo 
prvé fakturačné overenie.

11. Odporúčame, aby ste sledovali splatnosť faktúr, pretože v prípade neskorej úhrady 
dôjde k automatickej deaktivácii Vášho prístupu do databázy zákaziek.

12. V prípade rozšírenia svojej lokality pôsobnosti môžete kedykoľvek využiť zvýhodnené 
balíčky, ktoré vám otvárajú cestu vo vašom podnikaní do ďalších lokalít štátu, v 
ktorom podnikáte. Pri využití zvýhodneného balíčka máte uvedené všetky kontakty 
priamo na Vás a klienti tak môžu kontaktovať priamo Vás či Vašu prevádzkareň.

13. Pokiaľ Vám aj nám bude spolupráca vyhovovať a budete sa chcieť posunúť vo svojom 
podnikaní o krok vyššie, pomôžeme Vám, aby ste sa stali naším Franchisantom a 
využili tak naplno všetky výhody členstva v medzinárodnej sieti EXTRA SERVICES.

Čo a ako funguje v medzinárodnej franchisovej sieti
EXTRA SERVICES pre FRANCHISANTA

1. Pre spoluprácu s našou medzinárodnou spoločnosťou EXTRA SERVICES je potrebné 
vlastniť živnostenské oprávnenie alebo mať založenú spoločnosť s oprávnením podnikať.

2. Po registrácii, overení e-mailu, podpise franchisovej zmluvy a zaplatení vstupnej 
franchisovej platby získate okamžitý prístup do centrálnej databázy zákaziek 
medzinárodnej franchisovej siete EXTRA SERVICES s platnosťou na 5 rokov. Dôjde k 
Vášmu kompletnému zaškoleniu, dostanete profesionálne vybavenie a oblečenie na 5 
rokov a okamžite môžete už BEZPLATNE sťahovať všetky zákazky z Vašej lokality činnosti.
Každý kontakt pri zákazke je unikátny a nikto iný ho po Vašej rezervácii už nezíska.

3. Bez akýchkoľvek starostí o hľadanie nových zákaziek a klientov Vám ukážeme, aké to je, 
pridať sa do medzinárodnej franchisovej siete EXTRA SERVICES. Za zákazky zo svojej 
lokality pôsobnosti už nezaplatíte po dobu 5 rokov vôbec žiadnu platbu. Máte prístup k 
zákazkám nielen zo svojho štátu, ale z celej EÚ.



4. Všetci klienti, ktorým poskytnete svoje služby, už do budúcna zostávajú Vám, pretože im 
odovzdáte Vaše, sieťou dodávané vizitky a za služby, ktoré im poskytujete, si platbu 
účtujete v plnej výške tiež iba Vy.

5. V prípade rozšírenia svojej lokality pôsobnosti môžete kedykoľvek využiť zvýhodnené 
balíčky, ktoré vám otvárajú cestu vo vašom podnikaní do ďalších lokalít štátu, v ktorom 
podnikáte. Jeden takýto balíček máte ako franchisant automaticky spustený vo svojej 
lokalite pôsobnosti. Tu máte uvedené všetky kontakty priamo na Vás a klienti tak môžu 
kontaktovať priamo Vás alebo Vašu prevádzkareň.

6. O voľných a novo vložených zákazkách vo Vašej lokalite pôsobnosti ste pravidelne 
informovaní okamžitými SMS správami. Aj klienti vkladajúci dopyt po službách 
medzinárodnej siete EXTRA SERVICES sú informovaní o tom, kto si zákazku rezervoval a 
majú tak na Vás vo svojom mobile priamy kontakt.

7. Pokiaľ si rezervujete zákazku z inej lokality, než je lokalita Vašej pôsobnosti, alebo 
zákazku zo zahraničia, platíte za ňu poplatok uvedený v cenníku – EXTRA PARTNER. Ako 
franchisant máte ale na všetky tieto zákazky nastavenú zľavu vo výške 10%.

8. Cenové podmienky, za ktoré poskytujete a realizujete zákazky klientov siete EXTRA 
SERVICES, nájdete vždy na webových stránkach https://extra-services.eu . Všetky 
zárobky a platby za poskytnutú prácu zostávajú len Vám. Ak poskytujete svoju službu v 
inom štáte EÚ, zoznámte sa s cenami, za ktoré sú v danom štáte služby poskytované a 
koľko stojí rezervácia zákazky.

9. Vždy sa platí za každú rezervovanú zahraničnú zákazku z databázy či za zákazku z inej 
lokality než je lokalita Vašej pôsobnosti. Platíte za ňu aj v prípade, že zákazku realizovať 
nebudete. Odporúčame si stiahnutie každej zákazky dobre premyslieť a po jej rezervácii 
v čo najkratšom možnom čase klienta okamžite kontaktovať, aby si nevybral 
konkurenčnú spoločnosť, ktorá ho osloví rýchlejšie.

10. Platba za Vami stiahnuté zákazky z iných lokalít či štátov medzinárodnej siete EXTRA 
SERVICES je fakturovaná každý mesiac s päťdňovou splatnosťou a s 10% zľavou.

11. Odporúčame, aby ste sledovali splatnosť faktúr, pretože v prípade neskorej úhrady 
dôjde k automatickej deaktivácii Vášho prístupu do databázy zákaziek.

12. Pokiaľ Vám aj nám bude vzájomná spolupráca vyhovovať, budeme Vám ako nášmu 
franchisantovi zabezpečovať aj ďalšie výhody plynúce z členstva v medzinárodnej sieti 
EXTRA SERVICES.

https://extra-services.eu/


Čo a ako funguje v medzinárodnej franchisovej sieti
EXTRA SERVICES pre MASTER FRANCHISANTA
1 Pre spoluprácu s našou medzinárodnou spoločnosťou EXTRA SERVICES je potrebné 

vlastniť živnostenské oprávnenie alebo mať založenú spoločnosť s oprávnením 
podnikať vo Vašom štáte.

2 Po registrácii, overení e-mailu, podpise master franchisovej zmluvy a zaplatení platby 
MASTER FRANCHISANT získate celý systém EXTRA SERVICES s kompletnou centrálnou
databázou zákaziek pre svoj štát, ale aj s prístupom na trh do štátov EÚ s platnosťou 
na 20 rokov vrátane práva disponovať s ochrannou známkou EXTRA SERVICES. Dôjde 
k Vášmu kompletnému zaškoleniu.

3 Automaticky získate oprávnenie disponovať ochrannou známkou EXTRA SERVICES na 
celom území Vášho štátu s možnosťou neobmedzeného predaja partnerských a 
franchisových zmlúv po dobu 20 rokov. Všetky príjmy z akýchkoľvek zárobkov vo 
Vašom štáte zostávajú iba Vám.

4 Celú databázu zákaziek vo Vašej krajine vlastníte a ovládate iba Vy. Môžete podľa 
uváženia nastavovať ceny za služby. Ovládate systém SMS správ. Inkasujete v plnej 
výške akýkoľvek zisk od partnerov, franchisantov aj zo všetkých zákaziek, ktoré si Vaši
partneri a franchisanti budú rezervovať.

5 Pokiaľ si Vaši partneri či franchisanti rezervujú zákazky z iných štátov EÚ, zostane 
Vám provízia vo výške 30 % za akúkoľvek zákazku z akéhokoľvek štátu EÚ.

6 Platba za stiahnuté zákazky z iných štátov medzinárodnej siete EXTRA SERVICES je 
fakturovaná každý mesiac s 30 % zľavou.

7 Pokiaľ Vám aj nám bude vzájomná spolupráca vyhovovať, budeme Vám ako nášmu 
master franchisantovi zabezpečovať aj ďalšie výhody plynúce z členstva v 
medzinárodnej sieti EXTRA SERVICES a v prípade záujmu Vám pomôžeme vstúpiť aj 
do iného štátu v EÚ.
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