
AFFILIATE PROGRAM 

Všeobecné obchodné podmienky 

Spoločnosť ESET,  spol.  s r.o.  so  sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská  republika,  IČO: 

31 333 532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka čl 3586/B 

(ďalej len „ESET“) poskytuje svojim obchodným partnerom možnosť spolupráce a ako prevádzkovateľ 

otvára  AFFILATE  PROGRAM  za  podmienok  uvedených  v nasledujúcich  ustanoveniach  týchto 

Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“):  

1. Definície. Ak z konkrétneho ustanovenia VOP nevyplýva iné, všetky slová začínajúce v texte 

VOP veľkým písmenom majú význam uvedený v tomto článku alebo význam, ktorý sa im 

priradil v niektorom ustanovení VOP  tak, že sa slovo začínajúce veľkým písmenom uviedlo 

v úvodzovkách: 

a. „Affiliate  program“  alebo  „AP“  je  forma  online  reklamy,  pri  ktorej  ESET  ponúka 

prevádzkovateľom  internetových stránok, tzv. affiliate partnerom, finančnú odmenu 

za  privedenie  návštevníka,  ktorý  na  internetových  stránkach  ESET  zrealizuje 

obstaranie licencie na používanie vybraného produktu z portfólia spoločnosti ESET. 

b. „Affiliate partner“ alebo  len  „Partner“  je  výlučne  subjekt oprávnený na podnikanie  

prevádzkujúci  webové  internetové  portály  a  stránky,  ktorý  sa  zaregistroval  ako 

Partner na domovskej stránke Affiliate programu a akceptoval VOP. 

c. „ESET“ alebo „Prevádzkovateľ“ je správca Affiliate programu, ktorý zabezpečuje jeho 

prevádzku  a poskytuje  Partnerom  nástroje  umožňujúce  propagáciu  vybraných 

produktov ESET a privedenie návštevníkov na internetové stránky ESET.  

d. „Odmena“  je  finančná  odplata,  ktorá  prináleží  Partnerovi  pri  splnení  podmienok 

Affiliate  programu  upravených  vo  VOP,  ktorej  výšku  vypočíta  Prevádzkovateľ  na 

základe obchodov  zrealizovaných návštevníkom,  ktorého na  stránky  ESET priviedol 

Partner. 

e. „Nástroje“  sú  Prevádzkovateľom  poskytnuté  prostriedky  umožňujúce  propagáciu 

vybraných  produktov  ESET,  ktoré  Partner  integruje  do  svojej  internetovej  stránky, 

s cieľom  umožniť  potenciálnym  zákazníkom  navštíviť  internetový  obchod 

Prevádzkovateľa.  Nástroje  umožňujú  sledovať  identifikovať  príchod  potenciálneho 

zákazníka a Partnera, ktorý ho k Prevádzkovateľovi priviedol. 

f. „Návštevník“  je  potenciálny  zákazník,  ktorého  Partner  priviedol  na  internetové 

stránky Prevádzkovateľa prostredníctvom Nástrojov.  

g. „Vybrané produkty“ sú  licencie na ESET NOD32 Antivirus, ESET Smart Security, ESET 

Cyber Security, ESET Cyber Security Pro, ESET Mobile Security a/alebo ESET Family 

Security Pack 

2. Odmeňovanie  Partnera.  Partnerovi  vzniká  nárok  na  odmenu  za  podmienok  uvedených 

v tomto článku VOP: 



a. Pokiaľ Návštevník zrealizuje v internetovom obchode Prevádzkovateľa, v lehote do 30 

dní  od  prekliknutia  z internetových  stránok  Partnera,  prostredníctvom  Nástrojov 

nákup Vybraného produktu a riadne zaplatí, Partner má nárok na Odmenu vo výške 

10  %  z nákupnej  ceny  vybraných  produktov  bez  DPH.  Partner  nemá  nárok  na 

Odmenu, ak bol Návštevníkov nákup predmetom reklamácie. 

b. Fakturácia  Odmeny  je  realizovaná  v kvartálnych  obdobiach  kalendárneho  roka. 

V prípade  vzniku  nároku  na  Odmenu  v priebehu  kvartálneho  obdobia  je  Partner 

oprávnený  vystaviť  faktúru  do  15  dní  od  jeho  skončenia,  za  predpokladu,  že 

Návštevníci  zrealizovali  v internetovom  obchode  Prevádzkovateľa  nákupy  vo  výške 

najmenej 100,‐ EUR bez DPH. Partner berie na vedomie, že stráca nárok na Odmenu, 

ktorej výška nedosiahla 100,‐ EUR bez DPH v príslušnom kalendárnom roku. 

c. Faktúra vystavená Partnerom musí obsahovať všetky povinné náležitosti vyplývajúce 

príslušnej  legislatívy.  Splatnosť  faktúry  Partnera  je  40  dní  odo  dňa  jej  vystavenia. 

V prípade  zistenia,  že Odmena, na ktorú bola  zo  strany Partnera vystavená  faktúra 

zahŕňa  aj  odmenu  za  nákup,  ktorý  bol  predmetom  reklamácie,  doba  splatnosti 

faktúry začína plynúť až dňom doručenia dobropisu, na sumu vo výške neoprávnene 

fakturovanej odmeny.    

d. Pokiaľ  Partner  nevystaví  Prevádzkovateľovi  faktúru  na  Odmenu,  do  15  dní  po 

skončení  kvartálneho obdobia, prenesie  sa Odmena do nasledujúceho  kvartálneho 

obdobia. Odmena, ktorej nedostatočná výška neumožnila jej vyplatenie v príslušnom 

kvartálnom období bude rovnako pripočítaná k Odmene v nasledujúcom kvartálnom 

období..  Partner  je  povinný  vystaviť  faktúru  na  Odmenu  týkajúcu  sa  nákupov 

v danom  kalendárnom  roku najneskôr do 15.  januára nasledujúceho  kalendárneho 

roka. Odmena Partnera sa nemôže prenášať medzi kalendárnymi rokmi.  

3. Práva, povinnosti a zodpovednosť.  

a. Partner  je oprávnený participovať na AP až po schválení svojej  registrácie zo strany 

Prevádzkovateľa. 

b. Po  akceptovaní  VOP  a schválení  registrácie  ESET  umožní  Partnerovi  prístup  k 

nástrojom  umožňujúcim  propagáciu  vybraných  produktov  ESET  a privedenie 

návštevníkov na webové  stránky ESET  (ďalej  len  „Nástroje“) udelí mu právo na  ich 

použitie na  účely AP.  Partner berie na  vedomie,  že Nástroje  sú predmetom  práva 

duševného vlastníctva ESET alebo jeho dodávateľov.  

c. Partner  je  oprávnený  použiť  nástroje  výlučne  na  internetových  stránkach,  ktorých 

obsah  a prevádzka  je  v súlade  s Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými  zákonmi 

a zákonmi  Slovenskej  republiky,  ako  aj  hodnotami  a postojmi  Prevádzkovateľa. 

Partner  berie  na  vedomie,  že  ESET  podľa  vlastného  uváženia  vykonáva  kontrolu 

internetových stránok, na ktoré Partner umiestnil Nástroje a kontroluje aj ich obsah. 

ESET  si  vyhradzuje  právo  zakázať  Partnerovi  použitie  Nástrojov  na  internetových 

stránkach, ktorých prevádzkovanie alebo obsah nie  je v súlade s požiadavkami VOP, 



čo  môže  mať  za  následok  aj  okamžité  jednostranné  skončenie  spolupráce  s 

Partnerom. V takomto prípade Partnerovi nevzniká nárok na Odmenu. 

d. Partner  prehlasuje,  že  propagáciu  vybraných  tovarov  bude  realizovať  výlučne 

v súlade  s  produktovými  a  marketingovými  informáciami  ESET.  V prípade 

akýchkoľvek  rozdielov  medzi  produktovými  a  marketingovými  informáciami  ESET 

a propagáciou  Partnera  je  Partner  zodpovedný  za  škodu,  ktorá  vznikla 

Prevádzkovateľovi a Návštevníkovi. V takomto prípade Partnerovi nevzniká nárok na 

Odmenu. 

e. Partner  prehlasuje,  že  bude  využívať  iba  zákonné  spôsoby  propagácie,  že  pri 

spolupráci  na  AP  nebude  konať  v rozpore  s dobrými  mravmi.  Partner  sa  nesmie 

vydávať za Prevádzkovateľa ani napodobňovať prvky vizuálnej identity ESET. 

f. ESET  zabezpečuje  prevádzku  AP  prostredníctvom  dodávateľa  a vynaloží  primerané 

úsilie na  jeho nerušenú prevádzku.  ESET neposkytuje  žiadnu  záruku  za nepretržitú 

prevádzku AP. ESET v prípade problémov odporúča kontaktovať  servisné oddelenie 

prostredníctvom affiliate@eset.sk.  

g.  Partner nie je oprávnený využívať chránené označenia ESET vo svojej marketingovej 

kampani prostredníctvom nástrojov tretích strán využívajúcich kľúčové slová. Medzi 

zakázané  označenia  partia  najmä:  ESET,  NOD32,  ESET  NOD32,  NOD  32,  Smart 

Security,  ThreatSense  a ich  variácie,  vrátane  gramaticky  chybných  výrazov. 

Nedodržanie  tohto  obmedzenia,  je  dôvodom  na  jednostranné  okamžité  skončenie 

spolupráce zo strany ESETu. 

4. Trvanie spolupráce.  

a. Zaškrtnutím  políčka  „Súhlasím  s Všeobecnými  obchodnými  podmienkami“  pri 

registrácii Partnera do AP a vyplnením pravdivých údajov uzatvárajú Partner a ESET 

túto zmluvu na dobu neurčitú. 

b. ESET  je  oprávnený  s okamžitou  účinnosťou  od  tejto  zmluvy  odstúpiť,  ak  Partner 

poruší podmienky určené vo VOP alebo zneužije Nástroje, ktoré mu boli poskytnuté. 

c. Partner  je  oprávnený  s okamžitou  účinnosťou  od  tejto  zmluvy  odstúpiť,  ak  ESET 

poruší  povinnosť  vyplatiť  Partnerovi  jeho  Odmenu  do  10  dní  po  uplynutí  lehoty 

splatnosti  faktúry  vystavenej  Partnerom.  V takomto  prípade  nárok  na  vyplatenie 

Odmeny naďalej trvá. 

d. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať  bez udania dôvodu. 

Výpovedná  lehota  je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

e. Spoluprácu  možno  ukončiť  tiež  dohodou.  Dňom  skončenia  spolupráce  bude  deň 

určený v súhlasnom vyjadrení zmluvných strán.  

5. Záverečné ustanovenia. 



a. ESET  a  Partner  vyhlasujú,  že  plne  akceptujú  komunikáciu  na  diaľku  telefonickú, 

faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty 

a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany. 

b. ESET  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  upraviť  tieto  VOP.  Zmenu  VOP  oznámi  na 

internetovej adrese AP, kde bude  zároveň vždy  sprístupnené aktuálne  znenie VOP. 

Partner je povinný sledovať internetovú stránku AP a oboznámiť sa vždy s aktuálnym 

znením  VOP.  Upravené  VOP  vstupujú,  sú  platné  a účinné  odo  dňa  uvedeného 

v záverečných ustanoveniach. Partner, ktorý nesúhlasí so znením upravených VOP je 

povinný  ukončiť  spoluprácu  s ESET,  doručením  výpovede  v lehote  pred 

nadobudnutím účinnosti nových VOP.  

c. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 1.9.2014. 

 

 


