
Všeobecné podmienky spolupráce banner  
 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 

1.1 Partner bude využívať Službu spoločnosti Boataround ako neexkluzívny distribútor. 
1.2 Po dobu trvania zmluvy sa obe strany dohodli, že Boataround.com poskytne Partnerovi banner a link k 
umiestneniu na partnerskej www stránke, smerujúci na webovú stránku Boataround. Partner tento banner 
umiestni na svojej www stránke. 
1.3 Boataround tiež poskytne Partnerovi zľavové letáky (vouchre) s jeho unikátnym Promo kódom, určené k 
distribúcii pre svojich klientov. 
1.4 Strany sa dohodli a rozumejú tomu, že Boataround nevystupuje ako majiteľ lodí a nezodpovedá za škody, 
straty, pokuty a iné finančné náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť u Partnera aj u návštevníkov webstránky 
Partnera. Boataround zodpovedá len za správu a funkčnosť vlastnej databázy a za prenos informácií medzi 
Majiteľom lode a zákazníkom. Za technický stav každej lode je zodpovedný výlučne jej majiteľ.  
 
2. LICENCIA 
 
2.1 Boataround poskytne Partnerovi neexkluzívne a celosvetové práva na: 
(A) prístup k Službe; 
(B) promovanie a reklamu súvisiacu s rezerváciou lodí a služieb, ktoré Boataround cez svoj rezervačný systém 
ponúka. 
2.2 Partner poskytne Boataround neexkluzívne a celosvetové práva na: 
(A) promovanie a reklamu partnerského vzťahu vo forme loga, online linku, pripadne cez inú obrazovú a 
písomnú formu; 
(B) sprístupnenie Služby na webe Partnera. 
2.3 Ak sa strany nedohodnú inak, Partner nie je oprávnený ďalej poskytnúť Službu ani dáta Boataround ďalšej 
strane. 
 
3. PROVÍZIE 

3.1 Boataround vyplatí províziu Partnerovi v prípade, ak budú splnené nasledovné podmienky:  
Boataround dosiahol v dôsledku realizovaných a nezrušených transakcií uskutočnených návštevníkmi, ktorí 
transakciu na Boataround.com uskutočnili po tom, čo sa na internetový obchod prevádzkovaný 
spoločnosťou Boataround dostali po aktívnom prekliku na odkaz či banner umiestnený na webe Partnera 
(ďalej len „Návštevník“). Provízia (ďalej len „Provízia“) je závislá od sumy zaplatenej za prenájom lode 
zákazníkom a výšky agentúrnej provízie pre Boataround (bez DPH).  

3.2 Dohodnutá Provízia predstavuje 10 % zo získanej agentúrnej provízie pre spoločnosť Boataround (bez 
DPH). 

4. VYPLÁCANIE PROVÍZIE PARTNEROVI 

4.1 V prípade, že Provízia presiahne výšku 100 €, môže Partner požiadať o bezhotovostnú úhradu na svoj 
bankový účet oznámený Boataround, pričom spoločnosť Boataround je povinná do tridsiatich (30) 
kalendárnych dní od dodania príslušného daňového dokladu (faktúry) Partnera a preverení splnenia 
podmienok pre výplatu Provízie túto Províziu previesť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový 
účet Partnera. Daňový doklad (faktúra) musí splňovať zákonné náležitosti a obsahovať meno, adresu a 
dátum narodenia či identifikačné číslo Partnera, v opačnom prípade je spoločnosť Boataround oprávnená 
Partnerovi vrátiť daňový doklad (faktúru). V takom prípade sa splatnosť staví a začne bežať nová až dňom 
doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).  
V prípade, že je Partner platcom DPH, navyšuje sa zjednaná Provízia o zákonom stanovenú DPH.  



4.2 Peňažná čiastka sa považuje za zaplatenú okamihom jej odpísania z bankového účtu odosielateľa 
v prospech bankového účtu príjemcu. 

5. Meranie počtu rezervácií a zaplatených rezervácií 

Rezervácie sa budú merať cez webový analytický nástroj, ktorý spoločnosť Boataround používa. Zaplatené 

rezervácie budú vyhodnocované na základe interného systému spoločnosti Boataround a report počtu 

zaplatených rezervácií, ako aj výška provízie bude Partnerovi zasielaná štandardne na štvrťročnej báze, 

vždy do 15. dňa nového kvartálu, alebo na vyžiadanie. 

 

6. ZODPOVEDNOSŤ 

 
6.1 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, keď nedôjde k porušeniu zmluvy, nebudú od seba 
požadovať kompenzácie, náhrady a iné finančné plnenie v akýchkoľvek prípadoch, stratách, škodách a iných 
udalostiach. 
 
7. TRVANIE A VÝPOVEĎ ZMLUVY 
 
7.1 V prípade, že sa strany nedohodnú inak, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
7.2 Každá strana môže zmluvu vypovedať kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov, a to písomne s okamžitou 
platnosťou. 
7.3 Každá strana môže zmluvu vypovedať s okamžitou platnosti a bez písomnej výzvy v prípade, že: 
(A) dôjde k porušeniu zmluvy; 
(B) dôjde k finančnému úpadku jednej zo strán. 
 
8. OCHRANA OBCHODNÝCH A DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 
8.1 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky skutočnosti, ktoré patria do oblasti obchodného tajomstva a 
dôverné informácie nebudú ďalej rozširovať alebo reprodukovať a nesprístupnia ich tretej strane. Súčasne 
sa zaväzujú, že zabezpečia, aby informácie obsahujúce obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie boli 
riadne evidované. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že obchodné tajomstvá a dôverné informácie nepoužijú 
v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia pre svoje potreby alebo v prospech tretích osôb. 
 
9. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
9.1 Zmluvné strany súhlasia, že budú znášať náklady na sprístupnenie služby, a to každá strana samostatne. 
9.2 Táto dohoda (vrátane Partnerskej zmluvy a Všeobecných podmienok) predstavuje celú dohodu a 
nahrádza všetky predchádzajúce dohody, dojednania, záväzky alebo vyhlásenia týkajúce sa predmetu 
obchodného vzťahu. 
9.3 Žiadna zo strán nemôže ďalej previesť záväzky týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 
9.4 Všeobecné podmienky spolupráce môže Boataround ďalej doplniť, prípadne pozmeniť a nová verzia 
Všeobecných podmienok spolupráce nahrádza tie predchádzajúce. 
9.5 V prípade, že akákoľvek časť tejto zmluvy prestane byť platná, obe strany sú viazané všetkými platnými 
časti zmluvy a všeobecných podmienok spolupráce. 
 
 


