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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 

obchodní společnosti 
Exclusive Networks Czechia s.r.o. 
se sídlem Šafaříkova 17, 120 00 Praha 
identifikační číslo: 28321561, DIČ: CZ28321561, Legal Entity Identifier 
(LEI)3157009K9OXDV9R1J985 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 217322 
 

Pro akce a projekty: Partner Web, Bonus Program, Exclusive Academy 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1.Tyto obchodní podmínky upravují a popisují akce a projekty, které společnost Exclusive 
Networks Czechia s.r.o. pořádá a organizuje pro své obchodní partnery. 

2. O CO JDE 
2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může uživatel  (obchodní  partner 
společnosti  Exclusive Networks Czechia  s.r.o.)  přistupovat do svého uživatelského 
rozhraní. Zesvého uživatelského rozhraní může kupující: 

2.1.1 Na webu bonus.veracomp.cz nakupovat vouchery od vybraných dodavatelů – viz 
samostatné obchodní podmínky (odkaz). 

2.1.2 Na webu partner.veracomp.cz využívat výhody celého programu (sledovat vývoj a 
historii spolupráce, stahovat elektronické faktury, rezervovat si zápůjčky zařízení (demo), 
stahovat licence  k prodaným a dodaným zařízením, registrovat obchodní případy, zadávat 
trouble tickety k prodaným zařízením a stahovat dokumenty k produktům, které Exclusive 
Networks Czechia s.r.o. zastupuje a distribuuje. 
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2.1.3 Na webu academy.veracomp.cz registrovat sebe či další osoby na akce vzdělávacího 
charakteru (konference, webináře, workshopy, školení atp.), které Exclusive Networks 
Czechia s.r.o. a jeho obchodní partneři pořádají. 

2.1.4 Exclusive Networks Czechia s.r.o. se zavazuje informovat uživatele o novinkách a 
nabídkách od Exclusive Networks Czechia a jeho partnerů. Exclusive Networks Czechia  
vyvine  přiměřené úsilí, aby informace byly pro účastníka relevantní, zejména 
individualizací poskytovaných informací na základě údajů, které má Exclusive Networks 
Czechia s.r.o. o účastníkovi k dispozici. Závazek informovat účastníka neplatí, pokud 
účastník Exclusive Networks Czechia s.r.o. oznámí,  že o takové informace nemá zájem, 
prostřednictvím  e-mailu: soukromi@exclusive-networks.cz. 

2.1.5 Při plnění závazků vůči účastníkům se Exclusive Networks Czechia s.r.o. řídí zásadami 
ochrany soukromí společnosti Exclusive Networks Czechia s.r.o. (odkaz). 

 


