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Partnerský program avast! PARTNER
Tento dokument obsahuje úpravu podmínek pro prodej a poskytování produktů avast! a
souvisejících služeb.
Podmínky tohoto Partnerského programu stanovuje Distributor produktů avast! pro Českou
Republiku a Slovensko:
ALWIL Trade spol. s r.o.
Průběžná 76, 100 00 Praha 10
IČO: 16188641
DIČ: CZ16188641
(Dále jen „Poskytovatel“)

1. Předpoklad navázání spolupráce
Partner musí mít platné a na vyžádání doložitelné oprávnění k podnikání, na základě kterého může
podnikat v oblasti prodeje software a služeb s tím souvisejících.

2. Partnerské úrovně

Minimální obrat pro
dosažení úrovně
Sleva
z doporučených
koncových cen
Sleva ze speciálních
cen (EDU, GOV, etc.)

Authorized

Silver

Gold

Subdistributor

0,-

50 000,-

100 000,-

1 000 000,-

25%

30%

35%

40%

25%

30%

35%

40%

Výše obratu je uvedena v nákupních cenách bez DPH. Sledované období je vždy 12 měsíců. Obraty
jsou vyhodnocovány k poslednímu dni každého kvartálu a vždy je započítáno posledních 12 měsíců.
Zařazení do partnerské kategorie probíhá automaticky a Partnerovi není zasíláno upozornění o
změně partnerské kategorie. Aktuální partnerská kategorie je zobrazena po přihlášení v sekci
Registrační údaje v B2B on-line rozhraní Poskytovatele.

3. Registrace
Registraci partnera lze provést na webovém portálu Poskytovatele na adrese:

http://www.antivirus-avast.cz/Partnership/PartnerRegistrationInfo.aspx
Po dokončení registrace dojde ke schválení registrace ze strany Poskytovatele a následně je aktivován
přístup do partnerského e-shopu.

4. Ceny produktů
Ceny jsou uvedeny v ceníku Poskytovatele, který má Partner k dispozici prostřednictvím webových
stránek Poskytovatele, případně si jej může kdykoli vyžádat na obchodním oddělení Poskytovatele.
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V ceníku jsou uvedeny doporučené koncové ceny. Doporučené koncové ceny stanovuje výrobce
Avast Software.
Partner nakupuje za ceny se slevou dle příslušné partnerské úrovně (viz tabulka výše).
Ceník pro Českou republiku je v měně CZK a je aktualizován dle potřeby, zpravidla při změně verze
produktů. Ceník pro Slovensko je v měně EUR a je aktualizován dle potřeby, zpravidla při změně verze
produktů, nebo při výraznější změně kurzu CZK/EUR.
O změnách ceníku je Partner informován e-mailem.
Ceník obsahuje ceny licencí do omezeného počtu instalací (obvykle 200). Pro cenové nabídky vyššího
počtu instalací musí Partner kontaktovat obchodní oddělení Poskytovatele.

5. Slevy poskytované koncovým zákazníkům:
Prodloužení licence (aktualizační služby) … sleva 30% z doporučené koncové ceny.
Speciální slevy:
- Sleva pro školy, školská zařízení a neziskové organizace (EDU) … 50% z doporučené koncové
ceny.
- Sleva pro subjekty státní správy (GOV) … 30% z doporučené koncové ceny.
- Sleva pro zdravotnická zařízení (platí i pro lékárny) … 30% z doporučené koncové ceny.
V ceníku shodná položka položkami GOV
Veškeré speciální slevy platí i pro prodloužení licencí.
Přechod z jiného bezpečnostního řešení na avast! … sleva až do výše 30%.
Pro poskytnutí speciálních slev může výrobce Avast Software prostřednictvím Poskytovatele
požadovat prokázání oprávněnosti požadavku na poskytnutí slevy .

6. Způsob distribuce licencí
Licence avast! jsou distribuovány jako:
a) Elektronická licence – produkt avast!, kde předmětem prodeje je pouze právo užití software
bez fyzického předání nosiče software. Zákazníkovi je poskytnut licenční soubor, případně
licenční klíč k zakoupenému produktu na odpovídající období používání. Licenční soubor je
jedinečný binární soubor, který obsahuje identifikační údaje o koncovém uživateli a o
zakoupeném produktu. Licenční klíč je unikátní sada znaků, pomocí které lze identifikovat
koncového uživatele a zakoupený produkt. Není-li dohodnuto jinak je licence po objednání
Partnerem zasílána přímo koncovému zákazníkovi na kontakt uvedený při objednávce.
Licence jsou standardně zasílány e-mailem.
b) Fyzické balení – produkt avast!, kde předmětem prodeje je unikátní registrační kód (též
aktivační kód), který umožní za stanovených podmínek následné nabytí platného licenčního
souboru. Formou fyzického balení jsou distribuovány pouze vybrané produkty avast! Nabídka
produktů avast! ve formě fyzického balení se může měnit. Partner nemá právo fyzické balení
produktu vyžadovat, pokud toto není v aktuální nabídce Poskytovatele. Poskytovatel může
požadovat úhradu nákladů spojených se zasláním fyzických balení produktů.
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7. OEM licence
OEM licence avast! jsou licence určené pro prodej s jakýmkoli hardwarovým zařízením, jiným
softwarovým produktem, nebo službou. OEM licence avast! nejsou určeny pro samostatný prodej.
OEM licence nejsou uvedeny ve standardním ceníku Poskytovatele. Partner si ceník OEM může
kdykoli vyžádat na obchodním oddělení Poskytovatele.
Poskytovatel má právo zpětné kontroly dodržování podmínek pro prodej OEM licencí. V případě
nedodržení podmínek pro prodej OEM licencí má Poskytovatel právo požadovat doplacení ceny
licence dle ceníku, jako by se jednalo o standardní licenci.

8. NFR licence, licence pro vlastní použití (NFR = Not For Resale):
Pro seznámení se s produkty avast! a pro prezentaci vlastností produktů zákazníkům má Partner
možnost získat bezplatnou licenci produktu avast!
Velikost a typ licence je sjednána vždy individuálně dle potřeb Partnera a možností Poskytovatele.
Platnost licence je vždy 1 rok.

9. Objednávka licencí:
Partner pro objednání licencí může využít on-lineB2B rozhraní (e-shop) Poskytovatele umístěné
v zabezpečené sekci webových stránek poskytovatele (Partnerská zóna) na adrese
http://www.antivirus-avast.cz/
Partner může pro objednání licencí kontaktovat obchodní oddělení Poskytovatele na níže uvedených
kontaktech a to v pracovních dnech a v obvyklou pracovní dobu (8- 16 hod).

10. Školení o produktech
V případě zájmu může Partner požádat o školení k produktům avast!. Školení zahrnuje informace o
produktových řadách, způsobu licencování, základní technické informace.

11. Kontakty Poskytovatele:
Obchodní oddělení avast!
e-mail: avast.obchod@alwil.com
Tel: 274 005 444
Technická podpora avast!
e-mail: avast.podpora@alwil.com
Tel: 274 005 333
Web: http://support.alwil.com/

12. Závěrečná ustanovení
Tento Partnerský program nabývá platnosti 1.6.2013.
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