Smluvní podmínky pro partnerský program Ebola.cz
I. Smluvní strany
Smluvními stranami je některá ze společností nebo některý z provozovatelů, které
jsou sdružené pod obchodní značkou Ebola.cz, na straně jedné jako Provozovatel
(dále jen Provozovatel) a subjekt, který provede registraci do partnerského
programu Ebola.cz na straně druhé (dále jen Partner).
II. Práva a povinnosti Partnera
1. Partnerem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které
mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky nebo
uživateli www stránky a zároveň mají aktivní plně registrovaný uživatelský
účet v partnerském programu Ebola.cz.
2. Partner je povinnen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje umožňující
identifikaci Partnera a tyto údaje udržovat neustále aktuální.
3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v partnerském programu
Ebola.cz
4. Partner má právo na provizi z každé objednávky služeb Ebola.cz provedené
pod jeho partnerským ID. Pro identifikaci Partnera a připsání provize je nutné,
aby měl zákazník povoleny v prohlížeči tzv.Cookies. Provize je připsána až po
řádném zaplacení objednávky a uplynutí zkušební doby objednané služby.
5. Partner bere na vědomí, že provize nebude přiznána v případě objednávky,
která je realizována ve prospěch účastníka, jeho rodinných příslušníků,
příbuzných, jeho podnikatelských aktivit či majetkově propojených osob.
6. Partner bere na vědomí, že partnerský účet, který nevykáže v průběhu 24
měsíců žádný pohyb provizí či výplaty premií může být zrušen bez nároku na
výplatu již připsané provize.
7. Partner provádí propagaci sám a na své náklady zveřejněním reklamních
bannerů, odkazů na svých stránkách nebo na stránkách, které spravuje. Forma
propagace je na uvážení Partnera. Propagací Provozovatele nesmí Partner
porušit právní předpisy či dobré mravy, nesmí propagaci provádět na
stránkách s pornografickým či erotickým obsahem či jakkoliv jinak snižovat
dobré jméno Provozovatele. Dále je při vkládání reklamní plochy či odkazu
zakázáno využívat automatického přesměrování na jinou stránku, automatické
otevření nových oken prohlížeče (tzv.autohits systémy, pop-up, pop-under
apod.) či načítání stránek Provozovatele do tzv. Iframe.
8. Partner se zavazuje, že nebude provádět žádné kroky k neoprávněnému
zvýšení provize. V případě nalezení chyby v systému partnerského programu
vedoucí k neoprávněnému zvyšování provize je povinen Partner tuto
skutečnost ihned oznámit Provozovateli a dále ji nikde nezveřejňovat.
III. Práva a povinnosti Provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje zajistit provoz Partnerského programu a sledovat
původ zákazníků a jimi prováděných objednávek dle ID registrovaných
Partnerů. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou
Provozovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci,
havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony
nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware,
aktualizace software apod.).
2. V případě narušení systému, ztrátě dat či jiné havárie má Provozovatel právo
obnovit stav provizí partnerských účtů před vzniklou situací.
3. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním
svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to
maximálně do výše nárokovatelných nevyplacených provizí. Poskytovatel
neodpovídá za případné škody, které by vznikly konfliktem použití technologií
(reklamy, flash bannery, sledovací nástroje, a další) Poskytovatele zobrazení
reklamy na stránkách, na které Účastník technologie umístí.
4. Poskytovatel má právo nevyplatit provizi v případě kdy Partner uvede chybné
či neúplné kontaktní údaje či bankovní spojení pro vyplacení provize.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky.
Platné znění podmínek uvede Poskytovatel vždy na svých internetových
stránkách.

Provozovateli na shora uvedenou adresu sídla. Vystavená faktura musí
splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat
uživatelské jméno Partnera používané na Ebola.cz. Výše odměny je uvedena
včetně DPH. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení
Provozovateli.
b.) nepodnikajícím osobám na základě dokladu, který jim bude po vyžádání
proplacení odměny zaslán na registrační email. Tento doklad je povinen
Partner podepsat a zaslat doporučeně Provozovateli na adresu sídla. Lhůta
splatnosti činí vždy 30 dnů ode dne jeho doručení Provozovateli.
V. Závěr
1. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po
jeho ukončení dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se
všech služeb poskytovaných Provozovatelem. Tímto není nijak omezen či
snížen nárok na náhradu škod způsobených porušením mlčenlivosti. Veškerá
komunikace mezi Provozovatelem a Partnerem je považována za přísně
důvěrnou. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace týkající
se vzájemného obchodního vztahu, tedy včetně uskutečněné komunikace,
třetím osobám. Povolenou výjimkou je porušení mlčenlivosti v případě žádosti
o sdělení informací orgánům činným v trestním řízení. Výjimkou je také
sdělování kladných referencí a doporučení ohledně dobré kvality služeb.
2. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Partnerem se řídí platným a účinným
českým právním řádem.
3. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
4. Smlouva zaniká nebo se zrušuje:
a.) Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu
Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo
Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení
akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení
Smlouvy.
b.) Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu)
dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi.
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícím po odeslání výpovědi.
c.) Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky
v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude
déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy
je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera
zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s
právními předpisy, s dobrými mravy či pravidly nebo dozví-li se Provozovatel
o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému
navyšování odměny.
5. V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany
Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu.
6. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že
mají trvat i po ukončení Smlouvy.
7. Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek veškerou reklamní plochu
a ukončit propagaci Provozovatele, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku
ukončení nebo zrušení Smlouvy.
8. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2011

IV. Výplata odměny
1. Partnerovi bude vyplacena na bankovní účet vedený v ČR nebo na paypal.com
účet. Podmínkou je uvedení správného čísla účtu v okamžiku výplaty.
2. Výplata bude provedena do 30 dnů od zadání požadavku v administračním
portálu partnerského programu. Tato doba může být prodloužena, pokud
výplatě brání okolnosti způsobené třetími stranami nebo jiné závažné důvody.
3. Výplata provize je možná až po dosažení provize minimálně ve výši 1000,- Kč
a po vyžádání partnerem.
4. Partner bere na vědomí, že částka kterou obdržel od poskytovatele je
nezdaněná a její zdanění je na Partnerovi.
5. Výše odměny se řídí sazebníkem Provozovatele uvedeným na jeho
internetových stránkách.
6. Odměna bude Provozovatelem vyplacena:
a.) podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové
doklady na základě daňového dokladu - faktury zaslané doporučeně
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