EVERY REGARD sro
Zámostní 1155/27
Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00
IČO: 05460034 – společnost není plátcem DPH

Všeobecné obchodní podmínky Partnerského programu EVERY REGARD.
1.

Preambule
Registrací jako Partner v Partnerském programu EVERY REGARD ("Program") souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími
obchodními podmínkami ("Podmínky služby"). Porušení kterékoli z níže uvedených podmínek bude mít za následek ukončení vašeho
Partnerského účtu

2.

Tyto Obchodní podmínky stanovují podmínky a parametry spolupráce mezi EVERY REGARD s.r.o. a Partnerem. Vydavatelem těchto
obchodních podmínek je společnost EVERY REGARD s.r.o., Zámostní 1155/27, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO: 05460034,
zastoupená: panem Miroslavem Kalinským - jednajícím na základě plné moci. Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě
Spisová značka: 67627 C.
a.

3.

Kontakty:
i.

Telefon: +420 607 888 494

ii.

Email: gdpr@everyregard.one

iii.

Datová schránka: 8624hkb

iv.

Listovní adresa: Zámostní 1155/27, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00

Podmínky spolupráce
a)

Abyste mohli být Partnerem, musíte mít adresu v České republice.

b)

Musíte být člověk nebo firma. Účty registrované „boty“ nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny.

c)

Chcete-li dokončit proces registrace, musíte uvést své celé jméno, platnou e-mailovou adresu a jakékoli další požadované informace.

d)

Jste odpovědní za zachování bezpečnosti svého účtu a hesla. Společnost EVERY REGARD nemůže a nebude odpovědná za
jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou vaším nedodržením této bezpečnostní povinnosti.

4.

e)

Jste odpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivity, které se vyskytují pod vaším účtem.

f)

Jedna fyzická nebo právnická osoba nesmí vést více účtů.

g)

Nesmíte používat Partnerský program k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům.

Provize za doporučení a platby.
Doporučení zákazníka pomocí AFILIATE FORMULÁŘE na stránkách EVERY REGARD.
a.

Do formuláře můžete zaslat kontakt na potencionálního zákazníka, který s takto předaným kontaktem prokazatelně souhlasí.

b.

Jakékoli zasílání náhodně vybraných zákazníků je přísně ZAKÁZÁNO, zpracováním takto zaslaných údajů bychom se
dopouštěli porušení článku 6 GDPR.

c.

V případě, že při kontaktu ze strany EVERY REGARD zákazník takovouto informaci nepotvrdí, může Vám být Partnerský účet ihned
zrušen!

d.

Zprostředkovatelská provize:
i.

15% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského
formuláře na stránkách . Při výši zakázky do 9 999,- Kč.

ii.

17% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského
formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 10 000,- Kč do 19 999,- Kč.

iii.

20% z hodnoty realizované zakázky mezi EVERY REGARD a zákazníkem, kterého jste doporučili pomocí Partnerského
formuláře na stránkách. Při výši zakázky od 20 000,- Kč výše.

e.

Společnost EVERY REGARD se zavazuje informovat Vás neprodleně o podpisu Příkazní smlouvy mezi EVERY REGARD a
zákazníkem na realizaci Produktu nebo služby. Zároveň Vám sdělí výši očekávané provize pro Vás a přibližný termín realizace výplaty.

f.

Provize bude vyplacena pouze z částek inkasovaných EVERY REGARD na základě Příkazní smlouvy mezi ní a zákazníkem.
V případě prodlevy platby zákazníkem budete informování o způsobu řešení problému.
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5.

Identifikace jako PARTNER EVERY REGARD
a)

Nesmíte žádným způsobem zkreslovat nebo přikrášlovat vztah mezi námi a vámi, říkat, že vyvíjíte naše produkty, říkat, že jste součástí
EVERY REGARD nebo vyjadřovat či naznačovat jakýkoli vztah nebo přidružení mezi námi a vámi nebo jakoukoli jinou osobou či
subjektem. s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou.

b)

6.

Na svých webových stránkách smíte uvést text:
a.

Jsem (jsme) koncesovaným obchodním partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.

b.

Naše firma je koncesovaným obchodním partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.

c.

PARTNER EVERY REGARD S.R.O.-dodavatele služeb GDPR.

d.

Chcete-li použít jiný text, kontaktujte nás.

Splatnost provize

Provize Vám bude vyplacena na Váš bankovní účet nejpozději do 5 dnů ode dne připsání platby zákazníka na náš účet.

7.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří si zakoupí produkty prostřednictvím tohoto Programu, budou považováni za naše zákazníky. V souladu s tím se na tyto zákazníky
budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a provozní postupy týkající se zákaznických objednávek, zákaznických služeb a prodeje
produktů. Naše zásady a provozní postupy můžeme kdykoli změnit. Například budeme určovat ceny účtované za produkty prodávané v rámci
tohoto programu v souladu s našimi vlastními cenovými politikami. Ceny a dostupnost produktů se mohou čas od času lišit.
a.

Jak kontaktovat zákazníka:
i.

Můžete použít všechny způsoby, které nejsou v rozporu se zákony ČR a dobrými mravy

ii.

Zákazníka vždy informujte, že jste koncesovaným Partnerem společnosti EVERY REGARD s.r.o.

iii.

Zákazníkovi předávejte pouze ty informace o produktech, které najdete na našich www stránkách nebo v oficiálních
dokumentech, které Vám zašleme po uzavření Smlouvy.

iv.

Pokud si nebudete jisti, předejte zákazníkovi naše telefonní číslo 607 888 494 a my umu každý dotaz zodpovíme.
Tímto krokem neztrácíte nárok na provizi.

v.

8.

NEZAPOMEŇTE, vždy zákazníka upozornit, že se jej budeme ptát na to, kdo jej kontaktoval.

Vaše povinnosti

Budete výhradně odpovědní za vývoj, provoz a údržbu svých stránek a za všechny materiály, které se na vašich stránkách objeví. Budete
například výhradně odpovědní za:
a)

Přesnost, pravdivost a vhodnost materiálů zveřejněných na vašich stránkách (včetně, mimo jiné, všech materiálů souvisejících
s Produkty EVERY REGARD a jakýchkoli informací, které zahrnete do zvláštních odkazů nebo s nimi spojíte)

b)

Zajištění toho, že materiály zveřejněné na vašich stránkách neporušují nebo neporušují práva žádné třetí strany (včetně například
autorských práv, ochranných známek, soukromí nebo jiných osobních či vlastnických práv)

9.

Vaše práva
a)

Nazývat se koncesovaným obchodním partnerem EVERY REGARD s.r.o.

b)

Používat toto označení na písemných materiálech a webových stránkách.

c)

Konzultovat s nám jakékoli otázky týkající se obchodní spolupráce.

d)

Požadovat a obdržet jakékoli požadované informace k produktů EVERY REGARD s.r.o.

e)

Požadovat podání vstupních informací Vašemu potencionálnímu zákazníkovi bez ztráty nároku na provizi.

10. Dodržování zákonů
Podmínkou vaší účasti v Programu je souhlas s tím, že dokud jste účastníkem Programu, budete dodržovat všechny zákony, vyhlášky, pravidla,
nařízení, příkazy, licence platné na území ČR. Aniž byste omezovali výše uvedenou povinnost, souhlasíte s tím, že jako podmínku vaší účasti v
Programu budete dodržovat všechny platné zákony, které upravují marketingové e-maily a to zejména
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•

Zákon č. 127/2005 Sb.-Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích)

•

Zákon č. 480/2004 Sb.-Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti)

11. Doba trvání smlouvy a programu
a)

Doba platnosti této smlouvy začne běžet Vašim podpisem Smlouvy o zprostředkování a zasláním ofocené nebo naskenované kopie
na naši emailovou adresu.

b)

Vy nebo my můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit, s uvedením důvodu nebo bez něj, zasláním písemného oznámení o ukončení
druhé straně.

c)

Po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu okamžitě přestanete používat a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na
https://www.everyregard.one a všechny naše ochranné známky, obchodní oděvy a loga a všechny jiné materiály, které vám
poskytneme nebo v našem zastoupení poskytneme na základě tohoto dokumentu nebo v souvislosti s programem. EVERY REGARD
si vyhrazuje právo program kdykoli ukončit.

d)

Po ukončení programu Vám budou do 5 dnů vyplaceny veškeré dlužné provoze.

12. Ukončení
a)

Společnost EVERY REGARD má podle svého výhradního uvážení právo kdykoli pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli
současné nebo budoucí používání programu nebo jakékoli jiné služby EVERY REGARD z důvodu porušení pravidel některého z bodů
těchto Obchodních podmínek.

b)

Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k vašemu účtu a propadnutí
a vzdání se všech potenciálních nebo splatných provizí na vašem účtu, pokud byly získány podvodným, nezákonným nebo příliš
agresivním způsobem, porušením zákonů ČR nebo použitím sporné prodejní nebo marketingové metody.

13. Souhlas
POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJICH BODY.

14.

Závěr

Tyto obchodní podmínky se budou řídit zákony České republiky.

Za EVERY REGARD s.r.o.
Miroslav Kalinský
V Ostravě dne 26.6.2022
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