
PODMIENKY AFFILIATE PROGRAMU NEW AROMA 

spoločnosti TBnet, s.r.o, so sídlom Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01, zapísanej v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T 

(ďalej len „podmienky“) 

 

I .  Ú v o d n é  u s t a n o v e n i a  

1. Podmienky affiliate programu sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci, ktorá je 

uzatváraná v elektronickej podobe, a to medzi obchodnou spoločnosťou TBnet, s.r.o., so sídlom 

Milana Antala 7845/5, Piešťany 921 01, IČO: 45 945 594, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T ako prevádzkovateľom affiliate programu 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou nad 18 rokov alebo právnickou osobu, ktorá sa 

zapojí do affiliate programu podľa týchto podmienok ako účastník affiliate programu (ďalej len 

„partner“). 

 

 

2. Registráciou do affiliate programu vyslovuje prevádzkovateľ aj partner svoj súhlas s týmito 

podmienky a zároveň sa zaväzujú obe strany, že sa týmito podmienkami budú riadiť.  

 

I I .  D e f i n í c i a  p o j m o v   

1. Prevádzkovateľom affiliate programu je obchodná spoločnosť TBnet, s.r.o, so sídlom Milana 

Antala 7845/5, Piešťany 921 01, IČO: 45 945 594, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 

súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34822/T. 

 

2. Partnerom sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony alebo 

právnická osoba, ktorá sa registruje do affiliate programu vyplnením registračného formulára 

prostredníctvom web stránky Prevádzkovateľa. 

 

3. Predávajúci je obchodná spoločnosť New Aroma s.r.o., s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú 

obchodnú spoluprácu s cieľom propagovať jej produkty prostredníctvom affiliate marketingu. 

 

4. Návštevník sa označuje každý unikátny návštevník e-shop stránky predávajúceho alebo 

prevádzkovateľa, ktorý bol sprostredkovaný Partnerom cez unikátny affiliate Link partnera. 

 

5. Zákazníkom sa rozumie každý Návštevník e-shop stránky predávajúceho alebo prevádzkovateľa, 

ktorý bol sprostredkovaný Partnerom, objedná si služby alebo produkty z tejto stránky a za tieto 

objednané služby alebo produkty uhradí dojednanú odplatu (cenu). 

 

6. Províziou sa rozumie finančná odmena (odplata) od Prevádzkovateľa pre Partnera za 

sprostredkovanie Zákazníka, vyplývajúca z affiliate programu.  

 

7. Zľavový kód  znamená jedinečný (unikátny) kód, ktorý môže byť Partnerovi pridelený 

Prevádzkovateľom v affiliate programe, a ktorý Partner ďalej propaguje za účelom motivovať 

návštevníkov e-shopu k nákupom. 

 

8. Unikátna URL adresa affiliate partnera – je unikátny odporúčací LINK, ktorý obsahuje unikátnu 

URL adresa konkrétneho affiliate partnera. Návštevník, ktorý nakúpi cez unikátnu URL adresu, 

stáva sa zákazníkom tohto affiliate partnera. 



 

III.  P o d m i e n k y  a  s p ô s o b  p r o p a g á c i e  

1. Partner sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o spolupráci a v zmysle týchto pravidiel bude 

 

a) odporúčať produkty predávajúceho novým zákazníkom, 

b) získavať nových affiliate partnerov, 

c) podporovať existujúcich zákazníkov ako aj existujúcich affiliate partnerov,  

pričom je povinný využívať pre každú formu propagácie unikátny zľavový kód alebo unikátnu 

URL adresu určenú pre affiliate partnera. 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške od 3 do 30% podľa 

splnených kritérií a objemu predaja. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, 

pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera informovať. Nárok na províziu vzniká Partnerovi 

až po úhrade za produkt, ktorý si zákazník zakúpil na e-shope predávajúceho prostredníctvom 

unikátnej URL adresy affiliate partnera. 

 

3. Partnerovi je zakázané propagovať neexistujúce zľavy či iné vopred Prevádzkovateľom 

neodsúhlasené špeciálnej výhody, ktoré majú vyzývať alebo nabádať návštevníka na využitie 

služieb alebo produktov na e-shope predávajúceho. (ďalej len „klamlivá reklama“). V prípade 

porušenia tejto povinnosti je Prevádzkovať oprávnený nevyplatiť Partnerovi Províziu za 

sprostredkovanie, alebo znížiť výšku novovzniknutej nevyplatenej Provízie o hodnotu 

neoprávnene vyplatenej Provízie, získanej v dôsledku alebo v priamej súvislosti s klamlivou 

reklamou Partnera. 

 

4. Prevádzkovateľ udeľuje partnerovi nevýhradné právo vykonávať marketingovú činnosť pre 

Prevádzkovateľa za týchto podmienok. Partner nepodlieha v rámci výkonu svojej činnosti 

žiadnym územným obmedzeniam, musí však vždy na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť, aby 

v danej krajine spĺňal príslušné zákonné požiadavky, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú 

škodu. 

 

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky predávajúceho. 

 

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ak predávajúci nedodá zákazníkom tovar včas, ak nedodá 

zákazníkom tovar vôbec. Za objednávkový proces i vybavenie objednávok zodpovedá v plnom 

rozsahu predávajúci.  

 

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné reklamácie produktov zakúpených na e-shope 

predávajúceho. Reklamačný proces v plnom rozsahu vybavuje predávajúci. 

 

8. Ak má partner podozrenie, že nebola správne vypočítaná výška provízie, môže kontaktovať 

prevádzkovateľa na e-mail  affiliate@newaroma.com. 

 

I V .  P r o v í z i e  a  i c h  v ý p l a t a  

 

1. Výška provízie sa vypočíta zo všetkých sprostredkovaných zákazníkov affiliate partnerom, ktorí si 

zakúpili produkty na e-shope alebo e-shopoch predávajúceho a to za podmienky, že zákazník 

využil unikátny zľavový kód affiliate partnera alebo unikátnu affiliate URL adresu. 

 

2. Odmeňovanie je nastavené viac-úrovňovo, čiže nielen za priame odporúčania, ale aj za nepriame 

odporúčania (affiliate partner môže získať ďalšieho affiliate partnera) a týmto spôsobom až po 5-



tu úroveň. Všetky provízie sú počítané z cien bez DPH. Presná kalkulácia provízií je uvedená 

v tabuľke čl. IV bod 3. 

 

3. Tabuľka affiliate provízií 

 

Úroveň Odporúčanie Provízie 

štandard 

1 Priame 10% 

2 Nepriame 5% 

3 Nepriame 5% 

4 Nepriame 5% 

5 Nepriame 5% 

SPOLU  30% 

 *% provízie sú vyplácané z predaných produktov v cenách bez DPH 

 

4. Za zrušené či stornované objednávky alebo pri odstúpení zákazníka od zmluvy nevzniká 

Partnerovi nárok na províziu. 

 

5. Provízie sú vyplácané 1x mesačne, základ pre výpočet je kalendárny mesiac. Provízia je splatná 

vždy nasledujúci mesiac po mesiac, kedy affiliate partner dosiahol predaje.  

 

6. Partner môže využiť aj druhý model rozdelenia provízií. Ide o model pre obchodné tímy kde sa 

rozdeľuje do 30% podľa objemu predaja a pozície obchodníka. Štandardne je rozdelených 20% za 

priamy predaj a 5% za nepriamy (vedúci skupiny). Bonusová odmena 5% sa stanovuje 

individuálne podľa výsledkov predaja. Všetky % provízie sú vyplácané z predaných produktov 

z cien bez DPH. 

 

7. Partner nie je oprávnený ponúkať produkty ani kontaktovať spoločnosti s viac ako 100 

zamestnancami za účelom predaja produktov. Túto možnosť majú iba partneri, ktorí dostali 

písomný súhlas od prevádzkovateľa (za písomný súhlas sa považuje aj potvrdenie cez mailovú 

komunikáciu). Pokiaľ partner poruší tento bod, prevádzkovateľ má právo okamžite vypovedať 

zmluvu o spolupráci s takýmto partnerom. 

 

8. Prevádzkovateľ má zmluvu o spolupráci podpísanú s predávajúcim, ktorý je povinný podľa 

zmluvy vyplácať prevádzkovateľa za marketingové aktivity spojené s affiliate programom. 

Prevádzkovateľ affiliate programu následne podľa dosiahnutých výsledkov jednotlivých affiliate 

partnerov vypláca provízie. Pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry zo strany predávajúceho za niektorý 

kalendárny mesiac, tak prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť provízie affiliate 

partnerom, nakoľko tieto finančné prostriedky sám neobdržal. Ak predávajúci nevyplatí provízie 

z obratu predaja affiliate programu, tak prevádzkovateľ odstúpi od zmluvy s predávajúcim. 

 

V .  Z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a   

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto pravidlá. 

 

2. V prípade, že by niektoré ustanovenia pravidiel boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo 

neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí pravidiel.  

 

3. Tieto pravidlá sú zverejnené a nadobúdajú  účinnosť od 01.04.2021. 
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