
 

Podmínky používání partnerského programu „CSS
PROGRAM SLEVATO“
 
Partnerský program Slevato dále jen “Partnerský program” poskytuje zapojení do
programu na nákup zvýhodněné inzerce od Google skrze službu „Google CSS program“ a
realizace inzerce v cenovém srovnávači Slevato.
 
Tyto Podmínky používání upravují vaše používání našich služeb. V rámci těchto Podmínek
používání znamenají termíny „Partnerský Program“, „naše služba“ nebo „služba“
přizpůsobenou službu poskytovanou prostřednictvím společností Nolita Digital s.r.o
určenou k realizaci reklamní činnosti, a to včetně všech funkcí a prvků, doporučení
a hodnocení, webů a také veškerého obsahu a softwaru spojeného s naší službou.

1. Účast v Partnerském programu Slevato 
 1.1. Vaše členství v Partnerském Programu bude platné, dokud nebude zrušeno.
Abyste mohli být součástí Partnerského programu, musíte nám poskytnout ID a název
Klientského účtu dostupného ve vašem rozhraní Google Merchant Centre, udělit nám
plnou moc ke změně služby CSS vaším jménem a připojení Klientského účtu do „CSS
programu Slevato“, a také nám musíte poskytnout jednu nebo více platebních metod.
Zároveň musíte souhlasit s tím, že jste seznámeni s podmínkami pro změnu CSS partnera.
( https://support.google.com/merchants/answer/7558973?hl=cs )
„Platební metodou“ se rozumí aktuální, platná a přijímaná platební metoda, která může být
čas od času aktualizována a která může zahrnovat platby prostřednictvím vašeho účtu
u třetí strany. Pokud svoje členství nezrušíte před datem fakturace, dáváte nám oprávnění
naúčtovat poplatek za členství za další fakturační cyklus na vrub vaší platební metody (viz
sekce „Zrušení“ níže). 
 
 1.2. Nabízíme několik úrovní členství. Některé úrovně členství mají odlišné ceny,
podmínky a služby. Konkrétní podrobnosti o členství naleznete na stránkách
www.csspartner.cz.

 

2. Fakturace a zrušení 
2.1. Fakturační cyklus. Poplatek za členství ve Partnerském programu vám bude účtován
na vrub vaší platební metody vždy k 1. dni v měsíci. Délka vašeho fakturačního období
bude záviset na typu předplatného, které si vyberete při registraci do služby. 
 

2.2. Platební metody. Abyste mohli používat Partnerský program, musíte nám poskytnout
jednu nebo více platebních metod. Pokud bude primární platební metoda odmítnuta, nebo
už nebude k dispozici pro úhradu poplatku za předplatné, dáváte nám oprávnění účtovat
poplatky na vrub jiné platební metody přiřazené k vašemu účtu. Nesete odpovědnost za
všechny nevybrané platby. Pokud nebude platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení
platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu a vy svůj účet nezrušíte, můžeme
pozastavit váš přístup ke službě, dokud se nám nepodaří úspěšně použít vaši platnou
platební metodu. Úhrady za využívání služeb se provádějí předem na základě vystavené
zálohové faktury nebo automatickou platbou z karty (dle zvolené varianty) a jsou nevratné.
2.3. Zrušení. Své členství v Partnerském programu můžete kdykoli zrušit. Přístup do
Partnerského programu budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou
nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období nevracíme. Zrušení provedete



2.3. Zrušení. Své členství v Partnerském programu můžete kdykoli zrušit. Přístup do
Partnerského programu budete mít až do skončení fakturačního období. Platby jsou
nevratné a peníze ani kredit za částečně vyčerpaná období nevracíme. Zrušení provedete
zasláním elektronického oznámení na email info@csspartner.cz.
2.4. Změny v ceně a úrovních předplatného. Naše úrovně předplatného a ceny služeb
můžeme čas od času změnit. Všechny změny cen nebo změny úrovně předplatného budou
platit nejdříve po 30 dnech od chvíle, kdy vám změnu oznámíme.
 

3. Partnerský program Slevato
3.1. Služba je určena provozovatelům Elektronických obchodů. 
3.2. Zapojením do Partnerského programu můžete využívat slevy v rámci programu
“Služby CSS od Google”. Napojení na Službu CSS od Google a sleva poskytovaná v rámci
daného programu je přímo závislá na dostupnosti služby a jejich aktuálních podmínek u
společnosti Google. 
3.3. K zapojení do Partnerského programu využíváme vámi poskytnutý XML feed,
obsahující informace o vašich produktech. Produkty jsou zobrazovány a cenově
srovnávány v rámci Serveru SLEVATO.cz a případně také v rámci přidružených produktů
společnosti Google. 
3.4. Veškeré náklady za inzerci v Google Ads platíte přímo společnosti Google. 
 

4. Různé
4.1.  Rozhodné právo. Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České Republiky. 
 
4.2. Zákaznická podpora. Pokud chcete další informace o našich službách a jejich
vlastnostech nebo pokud budete potřebovat pomoc kontaktujte nás na info@csspartner.cz
či na tel. čísle 739660173.
 
4.3. Zachování platnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání
posouzeno jako neplatné, nelegální nebo nevymahatelné, zůstane platnost, legálnost
a vymahatelnost všech ostatních ustanovení beze změny.
 
4.4. Elektronická komunikace. Informace týkající se vašeho členství (např. oprávnění
k platbě, faktury, potvrzovací zprávy, oznámení) vám budeme zasílat pouze elektronicky,
například prostřednictvím e-mailů zasílaných na vaši e-mailovou adresu zadanou během
registrace.
 
 
 


