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Obchodní podmínky provizního systému Klikpujcka.cz  

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky využití provizního systému Klikpujcka.cz provozovaného společností V6profit 

spol. s r.o., Jenečská 112/50, 161 00 Praha 6, IČ 27446638, DIČ CZ27446638, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 113524 (dále jen "poskytovatel") na internetové adrese 

provize.rychle-pujcky-bez-registru.cz (dále jen „provizní systém Klikpujcka.cz“). Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 

května 2013 do jejich aktualizace. 

Partnerem se pro účely těchto Podmínek rozumí každý subjekt, který provede řádnou a úplnou registraci do provizního 

systému Klikpujcka.cz (dále jen "partner"). 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Partner je okamžikem dokončení registrace v provizním systému Klikpujcka.cz oprávněn prostřednictvím internetu 

propagovat služby a produkty poskytovatele, a to dle těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky tvoří 

nedílnou součást i jakýchkoliv dalších smluv uzavřených mezi poskytovatelem a partnerem. 

1.2. Partner umístí na své internetové stránky reklamní prvky (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy a další 

formáty) poskytnuté poskytovatelem za účelem propagace služeb, nebo produktů poskytovatele, dle podmínek 

uvedených u jednotlivých reklamních kampaní v provizním systému Klikpujcka.cz 

1.3. Návštěvníci internetových stránek partnera budou po kliknutí na reklamní prvek přesměrováni na internetové stránky 

obsahující nabídku služeb, nebo produktů poskytovatele. Poskytovatel uhradí partnerovi provizi, kdy konkrétní 

podmínky dosažení provize a výše nabízené provize jsou vždy uvedeny u konkrétních reklamních kampaní 

v provizním systému Klikpujcka.cz a v těchto obchodních podmínkách. 

1.4. Partner prohlašuje, že souhlasí s podmínkami spolupráce dle těchto obchodních podmínek, při registraci uvedl 

správné a úplné informace a v případě jakékoliv změny bude tyto údaje neprodleně aktualizovat, je plně způsobilý 

k právním úkonům a v případě, že je partner fyzickou osobou dosáhl dnem registrace v provizním systému 

Klikpujcka.cz věku 15 let, splňuje veškeré zákonné požadavky k vykonávání činnosti dle těchto obchodních 

podmínek. 

 

2. Práva a povinnosti partnera 

2.1. Partner dává souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů poskytovatelem. Nakládání s osobními 

údaji partnerů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Partner dává souhlas poskytovateli se 

zasíláním obchodní korespondence. 

2.2. Partner je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by poškozovalo dobré jméno a obchodní zájmy poskytovatele.  

2.3. Reklamní prvky poskytovatele jsou chráněny autorským zákonem a smí být použity pouze v nezměněné formě a 

pouze k propagaci kampaní uvedených v provizním systému Klikpujcka.cz. Partner je oprávněn použít 

k propagaci produktů nebo služeb poskytovatele jiné reklamní prvky, než reklamní prvky poskytnuté mu 

poskytovatelem, výhradně s písemným souhlasem poskytovatele. 

2.4. Partner se zavazuje propagovat pouze aktuální nabídku produktů a služeb dle reklamních kampaní uvedených 

v provizním systému Klikpujcka.cz a v případě ukončení dané reklamní kampaně ukončit neprodleně propagaci 

takové reklamní kampaně. V případě, že dojde k dosažení provize po ukončení dané kampaně, je poskytovatel 

oprávněn takovou provizi neschválit a odepřít nárok partnera na vyplacení této provize.  

2.5. Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, e-mailových zpráv, SMS, faxu 

nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka 

neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným 

známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím.  

2.6. Reklamní prvek nesmí být umístěn na internetové stránky s pornografickým obsahem nebo jinak závadné, nebo na 

internetové stránky, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele nebo jeho obchodních partnerů. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu internetových stránek, na které budou umístěny odkazy a reklamní 

prvky. 

2.7. Partner nesmí propagovat reklamní kampaně poskytovatele formou PPC systémů (Sklik.cz, Google Adwords, apod.) 

pokud by tím mohlo dojít k porušení podmínek provozování těchto služeb. 

2.8. Partner nesmí jakkoliv napodobovat vzhled webových stránek poskytovatele ani jinak vyvolávat dojem, směřující 

k záměně partnera a poskytovatele, či jakkoliv uvádět třetí osoby v omyl v souvislosti s obchodní činností 

poskytovatele. Partner není oprávněn jednat jménem poskytovatele. 
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2.9. Pokud pojme poskytovatel podezření o protiprávním jednání partnera, dovoluje partner poskytovateli vydání všech 

jeho uvedených kontaktních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům k prověření celé záležitosti. V případě, že 

partner v souvislosti se svou činností jež vykonává dle těchto obchodních podmínek poruší jakékoliv zákonné, 

společenské či morální normy, nese partner veškerou odpovědnost, vč. odpovědnosti za náhradu způsobené škody. 

 

3. Stanovení a výplata provize 

3.1. Dosažené provize partnera jsou měřeny a evidovány výhradně v provizním systému Klikpujcka.cz a žádné další 

prostředky pro měření počtu nebo výše provizí nejsou relevantní.  

3.2. Partnerovi vzniká nárok na provizi okamžikem schválení dosažené provize poskytovatelem v provizním systému 

Klikpujcka.cz. Poskytovatel schválí provize po kontrole a ověření dodržení veškerých podmínek jejich dosažení. 

Poskytovatel má právo schválit dosažené provize s přiměřeným prodlením, kdy takové prodlení může být způsobeno 

např. uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení zákazníka od smlouvy uzavřené s poskytovatelem, lhůty potřebné pro 

ověření zda zákazník skutečně čerpal peněžní prostředky poskytnutého úvěru, apod. Za stornované nebo 

nevyzvednuté objednávky, nebo v případě platného odstoupení zákazníka od smlouvy uzavřené s poskytovatelem 

partnerovi provize nenáleží. V případě, že již byla partnerovi vyplacena provize, jež mu nenáleží, je partner povinen 

takovou provizi neprodleně vrátit poskytovateli a vystavit na vrácenou provizi dobropis. 

3.3. Poskytovatel má právo neschválit dosažené provize, případně snížit výši schválených provizí v případě, že partner 

poruší tyto obchodní podmínky, případně v případě podezření podvodného jednání partnera směřujícího 

k neoprávněnému navýšení počtu dosažených provizí, apod. 

3.4. V případě, že daná provize bude připsána více partnerům, platí, že taková provize náleží partnerovi, jemuž byla 

připsána jako prvnímu. 

3.5. Poskytovatel vyplatí schválené provize, po obdržení žádosti partnera o vyplacení provizí a to pokud součet 

nevyplacených provizí schválených poskytovatelem dosáhne částku minimálně 1000 Kč. V případě, že schválené 

provize partnera, v rámci daného kalendářního roku, nedosáhnou minimální výše 1000,- Kč, budou tyto provize 

vyplaceny po ukončení kalendářního roku. Provize bude vyplacena bankovním převodem na základě řádné faktury 

obsahující zákonné náležitosti, jež partner zašle na elektronickou adresu poskytovatele info@klikpujcka.cz. V případě 

že poskytovatel neobdrží žádost partnera o vyplacení provizí nebo řádnou fakturu vystavenou partnerem nejpozději 

do 30 dnů po ukončení kalendářního roku, ve kterém byla provize schválena, není poskytovatel povinen tyto provize 

vyplatit a nárok partnera na tyto provize zaniká. 

3.6. Provize bude vyplacena ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdrží fakturu. Po dohodě s poskytovatelem může 

partner požádat o platbu poštovní poukázkou nebo osobně. V případě, že je partner plátcem daně z přidané hodnoty 

platí, že výše provize uvedená v provizním systému Klikpujcka.cz je včetně daně z přidané hodnoty. Náklady 

transakce u zahraničních plateb nese vždy partner v plné výši. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Registrace partnera v provizním systému Klikpujcka.cz je bezplatná. 

4.2. Poskytovatel má právo kdykoliv ukončit spolupráci s partnerem a v provizním systému Klikpujcka.cz zrušit registraci 

partnera zejména pokud partner porušuje platné zákonné předpisy, dobré mravy či ustanovení těchto obchodních 

podmínek. 

4.3. V případě ukončení spolupráce poskytovatel oznámí tuto skutečnost partnerovi a partner je povinen odstranit 

z internetových stránek veškeré reklamní prvky poskytovatele, ukončit činnost dle těchto obchodních podmínek, a to 

nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení poskytovatele o ukončení spolupráce. Ukončením spolupráce nezaniká právo 

poskytovatele na náhradu škody. 

4.4. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Aktuální obchodní podmínky budou vždy dostupné 

po přihlášení v provizním systému Klikpujcka.cz. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici 

aktuálnější verze obchodní podmínek. Upravené obchodní podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované 

partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud partner s upravenými obchodními podmínkami nesouhlasí, je povinen 

ukončit činnost dle těchto obchodních podmínek. 

4.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. 

Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob, případně za škodu 

způsobenou vyšší mocí. 


