
Jste spokojeným uživatelem STEREA nebo DUELU a chcete si snadno vydělat peníze?

Najděte nového uživatele STEREA nebo DUELU
a dostanete odměnu!

Za každého nového zákazníka, 
který si na Vaše doporučení zakoupí STEREO nebo DUEL,

získáte 20% z ceny jeho licence
a navíc

Váš nový zákazník ušetří spoustu peněz 
• dostane hodnotné a praktické dárky zdarma (u výrobce je nedostanete vůbec)

• tištěná uživatelská příručka zdarma (u výrobce za 200 Kč)
• instalační média zdarma (u výrobce za 50 Kč)

• poštovné zdarma (u výrobce za 100 Kč)

Další informace:
• Podmínkou přiznání odměny je řádně vyplněná objednávka s uvedeným registračním číslem 

zprostředkovatele.
• Zprostředkovat lze prodej programu STEREO nebo DUEL.
• Odměnu nelze přiznat pokud nový zákazník žádá o slevu za používání programu Účto.
• Zprostředkovatelskou objednávku lze podat přes internet (http://obchod.blahasoft.cz), emailem 

(objednavky@blahasoft.cz) nebo telefonicky (736 142 250). V objednávce vždy uveďte že se 
jedná o zprostředkovatelskou objednávku.

• Nárok na odměnu vzniká v okamžiku, kdy je platba za program připsána na náš bankovní účet.
• Jste-li plátce DPH, bude Vám vyplacena provize 20% z ceny s DPH. Nejste-li plátce DPH, 

bude Vám vyplacena provize 20% z ceny bez DPH.
• Provize jsou vyúčtovány vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce.
• Odměnu zašlu převodním příkazem na Váš bankovní účet na základě faktury, kterou Vám zašlu 

poštou nebo emailem k doplnění údajů a potvrzení. Potvrzenou fakturu musíte zaslat zpět 
nejpozději do 14ti dnů od jejího obdržení, jinak nárok na provizi zaniká. Splatnost faktur je 14 
dní.

• Objednávku mohou zprostředkovat pouze uživatelé STEREA nebo DUELU, kteří si program 
zakoupili v obchodě BlahaSoft, tedy ne od firmy Ježek software.

• Tato akce může být kdykoli ukončena.
• Tyto zprostředkovatelské podmínky jsou platné od 11. 2. 2010 a ruší platnost předchozích 

podmínek.

Internet: http://obchod.blahasoft.cz
Email: info@blahasoft.cz

Tel.: +420 736 142 250
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