Podmínky partnerského programu Fitkram.cz

Základní informace
Provozovatelem partnerského (affiliate) programu Fitkram.cz je Martin Bárta IČ: 88170829.
Partnerem je každý registrovaný uživatel partnerského programu Fitkram.cz, který souhlasí s
uvedenými obchodními podmínkami.
●
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●
●

Každý registrovaný partner může mít pouze jeden účet v partnerském programu
Registrace partnera je bezúplatná tedy zdarma
Spolupráce mezi provozovatelem a partnerem se uzavírá na dobu neurčitou
Partnerem se může stát právnická osoba (společnost s.r.o., společnost a.s.), fyzická osoba
- podnikatel a fyzická osoba nepodnikatel starší 15 let.

Výše provize
Výše základní provize pro partnera je stanovena na 5% z nákupu zákazníka kterého doporučil.
Provize je počítána bez ceny za dopravu a dobírku. Provozovatel partnerského programu
Fitkram.cz si vyhrazuje právo na změnu provize (zvýšení i snížení) a to kdykoliv bez předchozího
upozornění partnera.
Ukázkový příklad výpočtu provize:
Zákazník doručený přes banner partnera objedná na Fitkram.cz zboží v hodnotě 1500 Kč. Ke
zboží navíc zaplatí za cenu dopravného 69 Kč. Provize partnera je vypočítána z částky 1500 Kč
tedy hodnoty nákupu zákazníka. Výše provize pro partnera v tomto případě činí 75 Kč.

Forma propagace
K propagaci partnerem je možné využít bannerů vytvářených v administraci partnerského
programu Fitkram.cz nebo přímých odkazů z webových stránek partnera na stránky Fitkram.cz. K
odkazování lze použít jakoukoliv stránku produktu, kategorie, vyhledávání či hlavní stránku na
webových stránkách Fitkram.cz. Za URL adresu na kterou partner odkazuje je vždy třeba uvést
jeho partnerský klíč v této podobě: #klíč. Tedy při odkazování například na hlavní stránku
Fitkram.cz s přiděleným klíčem 12345 bude URL adresa vypadat takto: h
 ttps://fitkram.cz/#12345 u
odkazování na produkt například takto: https://fitkram.cz/amix-anabolic-monster-beef-2486#12345.
Rozměry bannerů pro webové stránky je možné individuálně upravovat po dohodě s
provozovatelem partnerského programu.

Zakázané praktiky

●
●
●

zobrazovat bannery nebo odkazy na webových stránkách porušujících zákony ČR, dobré
mravy nebo nabízejích warez či stahování nelegálního softwaru.
šířit odkazy jako SPAM v diskusích, e-mailem nebo jinou formou
šíření odkazů způsobem poškozujícím dobré jméno elektronického obchodu Fitkram.cz

Počítání provize
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Provize je partnerovi počítána po 15 dnech od doručení zboží zákazníkovi
Provize je počítána bez ceny za dodání nebo platbu objednávky
Provize se počítá z každého nákupu při kterém měl objednávající v cookies uložen
partnerův partnerský klíč (#klíč).
Provize může být z technických důvodů započítána pouze u návštěvníků kteří mají
povoleny cookies ve svém prohlížeči
Platnost cookies v prohlížeči objednávajícího / návštěvníka je 90 dnů od prvního uložení

Vyplacení provize
O vyplacení provize si partner může požádat ve svém účtu partnerského programu po dosažení
minimální částky 500 Kč. Provize bude provedena převodem zůstatku provize na peněžní účet
partnera vedený v ČR. Provize je partnerovi vyplácena do čtrnácti (14) pracovních dnů od žádosti
o vyplacení.
V případě fyzických osob podnikatelů nebo právnických osob je na vyplacení provize vystavena
faktura. Pokud není partner vlastníkem živnostenského oprávnění bude mu vystavena smlouva o
provizní odměně dle údajů vyplněných v jeho účtu partnerského programu. Partner odpovídá za
správné odvedení daně z částky vyplacené provozovatelem partnerského programu dle zákonů
ČR.

Závěrečná ustanovení
V případě porušení těchto podmínek si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit partnerský účet
Partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu Partnera následně připadne
Provozovateli. Platnost těchto podmínek není časově omezena. Podmínky mohou být průběžně
aktualizovány či pozměněny.

