
OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnostiO.K.G., s.r.o.

seisídlemiHybešovai42,i602i00iBrno,iIČO:i262i41i919,i
zapsanéiviobchodnímirejstříkuipodisp.izn.iCi39584ivedenouiKrajskýmisoudemiviBrně

Základní ustanovení

a.1. Tytoiobchodníipodmínkyi(dáleijeni„Obchodní podmínky“)iupravujíivisouladuisiustanovením
§i1751iodst.i1izákonaič.i89/2012iSb.,iobčanskýizákoníki(dáleijeni„občanskýizákoník“),i
vzájemnáiprávaiaipovinnostimeziispolečnostiO.K...,is.r.o.,iseisídlemiHybešovai42,i602i00i
Brno,iIČO:i262i41i919i(dáleijeni„Dodavatel“),iaiPartneremivznikléiz:

SmlouvyioičlenstvíiOK.,ičímžiseirozumíismlouvaiupravujícíipodmínkyidistribuceivýrobků
Dodavatele i jiným i Partnerům i a i Zákazníkům, i podmínky i propagace i výrobků
Dodavatele,ipodmínkyinárokuinaiProvizi,ivýšiiProvize,ijakožiiidalšíiprávaiaipovinnost
sitmisouvisejícíi

Kupníchismluv,ičímžiseirozumíismlouvyioidodávceivýrobkůiDodavateleiPartnerovi.

a.2. ProiúčelyitěchtoiObchodníchipodmínekimajíinížeiuvedenéipojmyiuváděnéisivelkými
počátečnímipísmeneminásledujícíivýznam:

Akceptace máivýznamidleiodstavceie.3.

Ceník přehled i Maloobchodních i cen, i Velkoobchodních
cen,ipoplatkůiaiobnovovacíchipoplatkůiRegistrace
vydávanýiDodavatelem

Smlouva  o  členství
OKG

smlouvaioipopisujícíivztahiaizávazkyiDodavateleis
Partnerem i uzavřená i mezi i Dodavatelem i a
Partnerem

Dodavatel prodávající i dle i § i 2079 i občanského i zákoníku,
přičemž i se i vždy i jedná i o i obchodní i společnost i
O.K...,is.r.o.,iseisídlemiHybešovai42,i602i00iBrno,
IČO:i262i41i919,izapsanouiviobchodnímirejstříku
podisp.izn.iCi39584ivedenouiuiKrajskéhoisoudu
viBrně

Důvěrné informace máivýznamidleiodstavceie.66.

Evidence Partnerů evidence, i kterou i vede i Dodavatel i za i účelem
RegistraceijednotlivýchiPartnerůi



Kupní smlouva smlouva i o i dodání i zboží i uzavřená i mezi
DodavatelemiaiPartnerem

Maloobchodní cena doporučená i cena i výrobku, i za i kterou i prodává
Partner i výrobky i Dodavatele i Zákazníkovii i je
uvedenáiviplatnémiCeníku

Marketingový plán nedílnáisoučástiaipřílohaiObchodníchipodmínek,
kteráistanovíipodmínkyiaivýšeiProvize

Nabídka máivýznamidleiodstavceie.1.

Nákupní košík součástiWebovéistránkyiautomatckyigenerovaná
aktvací i příslušných i funkcí i Uživatelem i virámci
jehoijednáníispočívajícímizejménaipřidáníminebo
odebráním i zboží i a i změnou i množství
vybranéhoizboží

Obchodní podmínky máivýznamidleiodstavceia.1.

Objednávka máivýznamidleiodstavceia.19.

Partner máivýznamidleiodstavceie.47.iainásl.i

Provize odměna i Partnera i ve i formě i peněžité i odměny
nebo i ve i formě i množstevního i bonusu i výrobků
Dodavatele i založená i na i odběru i výrobků
DodavateleiPartneremineboijinýmiiPartnery,ivůči
kterým i je i tento i Partner i vipozici i Sponzorai
podmínky i vzniku i nároku i na i Provizi, i podmínky
určeníijejíivýše,iplatebníiaijinéipodmínkyiProvize
jsouistanovenyiviMarketngovémiplánu

Přístupové údaje máivýznamidleiodstavceia.6.

Registrace máivýznamidleiodstavceia.4.

Rozhodčí soud máivýznamidleiodstavceie.95.

Smluvní strany DodavateliaiPartner

Sponzor stávajícíiPartner,ikterýizapojíinovéhoiPartneraido
distribučníisítěiDodavatele

Účet Dodavatele máivýznamidleiodst.ie.13.ipísm.id)



Uživatelský účet součást iWebové i stránky, i která i je i zpřístupněna
právěijednomuiPartneroviiaijeizřízenaiRegistracíia
zpřístupněnaipoizadáníiPřístupovýchiúdajů

Velkoobchodní cena cena,izaikterouimohouiPartneřiinakoupitivýrobky
Dodavatele i prostřednictvím i elektronického
obchodu i na i Webové i stránce, i vidistribučním
skladu i nebo i u i svého i Sponzorai i je i uvedená
viCeníkuineboijinýmizpůsobemivisouladuisitěmito
ObchodnímiipodmínkamiioznámenaiDodavatelem
Partnerovi

Webová stránka internetová i stránka i Dodavatele i umístěná i na
https://www.okgffamily.cz/

Zákazník koncový i spotřebitel, i který i si i kupuje i výrobky
DodavateleiodiPartneraizaiMaloobchodníicenuia
neníiPartnerem

Uživatelský účet

a.3. PartneriprovedeiRegistraciiUživatelskéhoiúčtuinaiWebovéistránceizaiúčeleminakupováníi
zbožíiprostřednictvímielektronickéhoiobchoduinaiWebovéistránce,ividistribučnímiskladui
neboiuisvéhoiSponzora.iRegistracíivznikáiPartneroviiprávoinakupovatiDodavateleivýrobkyiai
tytoidáleiprodávatiZákazníkůmičiidalšímipodřízenýmiPartnerům.iRegistracíiUživatelskéhoi
účtuiPartneroviinevznikáipovinnostivykonávatiobchodníičinnost.i

a.4. PartnerisiiregistrujeiUživatelskýiúčetitak,ižeinaiWebovýchistránkáchivyplníialespoňipovinnéi
registračníiúdaje,izejménaijméno,ipříjmení,idatuminarození,iadresuiproidoručování,iadresui
elektronickéipošty,itelefonníičíslo,iPřístupovéiúdajeiaitakéiregistračníičísloiaiemailovoui
adresuisvéhoiSponzora,iainásledněijeiuloží.iZároveňimusíiPartnerivyjádřitisouhlasisitěmitoi
Obchodnímiipodmínkamii(dáleijenijakoi„Registrace“).

a.5. Máiseizaito,ižeiúdajeiuvedenéiPartneremiviUživatelskémiúčtuijsouipravdivéiaisprávné.i
OdpovědnostivyplývajícíizinesprávnéhoičiinepravdivéhoiuvedeníiúdajůineseipouzeiPartner.

a.6. PřístupikiUživatelskémuiúčtuijeizabezpečenipřístupovýmiiúdaji,ijimižijsouiregistračníičísloiai
hesloi(dáleijeni„Přístupové údaje“).iPartneriiiDodavatelijsouipovinniizachovávatimlčenlivost
ohledněiPřístupovýchiúdajů.i

a.7. PartnerineníioprávněniumožnitivyužíváníiUživatelskéhoiúčtuitřetmiosobám.

a.8. DodavatelijeioprávněnizrušitiUživatelskýiúčet,iaitoizejménaivipřípadě,ikdyiPartneriporušíi
svéipovinnostivyplývajícíiziDistribučníismlouvyineboiKupníismlouvy,ivčetněitěchtoi
Obchodníchipodmínek.

https://www.okg-family.cz/


a.9. Partneribereinaivědomí,ižeiUživatelskýiúčetinemusíibýtidostupnýinepřetržitě,iaitoizejménai
siohledeminainutnouiúdržbuihardwarovéhoiaisofwarovéhoivybaveníiDodavatele,ipopř.i
nutnouiúdržbuihardwarovéhoiaisofwarovéhoivybaveníitřetchiosob.

Platnost Registrace

a.10. Registraceijeiplatnáipoijedenirokiodeidneijejíhoiprovedení.iPlatnostiRegistraceiseiřídíidoba,
naikterouijeiuzavřenaiDistribučníismlouvaiisiukončeníiplatnostiRegistraceizijakéhokolivi
důvoduiautomatckyikončíirovněžizávazekiziDistribučníismlouvy.

a.11. ProipokrytiadministratvníchinákladůiaiudrženíiviEvidenciiPartnerůijeiPartneripovineni
zaplattiročníiobnovovacíipoplatek,ikterýiprodlužujeiplatnostiRegistraceioidalšíijedenirok.i

a.12. VýšeiročníhoiobnovovacíhoipoplatkuijeiuvedenaiviplatnémiCeníku.iRočníiobnovovacíi
poplatekijeisplatnýinairokidopředu,iaitoivždyikidatuiRegistraceividanémiroce.ii

a.13. PokudiPartnerineuhradíiročníiobnovovacíipoplatek,ijehoiRegistrace zaniká.

a.14. DodavatelijeioprávněnizrušitiRegistraciiPartnera,ikterýipodstatnýmizpůsobemiporušíi
ustanoveníitěchtoiObchodníchipodmínek.i

a.15. JestližeiseiPartnerirozhodneiukončitisvéičlenstvíividistribučníisítiDodavatelei(svoui
Registraci)ipřediuplynutmidobyiplatnostiRegistrace,imusíiDodavateliidoručitivýpověď,iaitoi
prostřednictvímilistovníizásilkyineboielektronickéizprávyizaslanéiziadresyielektronickéipoštyi
PartneraiuvedenéivirámciiRegistrace.iVýpovědníidobaičiníi1iměsíciaizapočneiběžetiprvníi
denikalendářníhoiměsíceipoikalendářnímiměsíci,iviněmžibylaivýpověďiDodavatelii
doručena.iPartneribereinaivědomí,ižeipoté,icoiDodavatelipřijmeijehoivýpověď,imůžeioniii
jehoimanžel/registrovanýipartneripožádatioinovouiRegistraciinejdříveipoiuplynutišesti
měsícůiodidata,ikdyiDodavateliobdrželipředmětnouivýpověď.

a.16. DodavatelijeioprávněniukončitičlenstvíiPartneraividistribučníisítiDodavateleiviprůběhui
platnostiRegistraceiprostřednictvímivýpovědiidoručenéiPartneroviilistovníizásilkouineboi
elektronickouizprávouinaiadresuielektronickéipoštyiPartneraiuvedenéivirámciiRegistrace.i
Výpovědníidobaičiníi1iměsíciaizapočneiběžetiprvníidenikalendářníhoiměsíceipoi
kalendářnímiměsíci,iviněmžibylaivýpověďiPartneroviidoručena.

Uzavření Kupní smlouvy

a.17. ObjednáníizbožíijeimožnéiprostřednictvímielektronickéhoiobchoduinaiWebovéistránce,i
telefonuineboielektronickéizprávyiodeslanéiziadresyielektronickéipoštyiPartneraiuvedenéi
virámciiRegistrace.

a.18. VeškeráiprezentaceizbožíiumístěnáinaiWebovéistránceijeiinformatvníhoicharakterui
aiDodavatelineníipovineniuzavřítiKupníismlouvuiohledněitohotoizboží.iZejménaiDodavateli
neníipovinenipokrýtiobjemivýrobků,ipožadovanýchiPartneremiproijehoiobchodníičinnost.i
MnožstvíiPartneroviiprodávanýchivýrobkůibudeilimitovánoiaktuálnímiiskladovýmiiai
obchodnímiimožnostmiiDodavatele.iUstanoveníi§i1732iodst.i2iobčanskéhoizákoníkuisei



nepoužije.

a.19. ProiobjednáníizbožíiprostřednictvímiWebovéistránkyiPartnerivybereidruhizbožíiaivložíihoi
doiNákupníhoikošíkuivijímipožadovanémimnožstvíiaivyplníiobjednávkovýiformulář.i
Objednávkovýiformulářiobsahuje:

b) údajeioiobjednávanémidruhuizbožíiaijehoimnožství,

c) údajeioizvolenémizpůsobuiúhradyiVelkoobchodníiceny,

d) údajeioipožadovanémizpůsobuidodáníiobjednávanéhoizboží,

e) informaceioinákladechispojenýchisidodánímizboží,

(dáleijeni„Objednávka“).

e.1. Objednávkaiodeslanáikliknutminaitlačítkoi„odeslatiobjednávku“ijeinávrheminaiuzavřeníi
Kupníismlouvyi(dáleijeni„Nabídka“).iZaiNabídkuiseirovněžipovažujeiobdobnáiobjednávkai
učiněnáiprostřednictvímitelefonuineboiemailu.

e.2. PředizaslánímiObjednávkyizbožíijeiPartneroviiumožněnoizkontrolovatiaiměnitiúdaje,ikteréi
doiobjednávkyivložil,iaitoiiisiohledeminaimožnostiPartneraizjišťovatiaiopravovatichybyi
vznikléipřiizadáváníidatidoiObjednávky.i

e.3. DodavatelineprodleněipoiobdrženíiObjednávkyi(vč.iobjednávkyiformouitelefonuineboi
emailu)iodešleiPartneroviielektronickouizprávouinaiadresuielektronickéipoštyiuvedenéi
virámciiRegistraceioznámeníioiobdrženíiObjednávky.iOdeslánímitohotoioznámeníi
Partnerovi,ikteréipotvrdí,ižeiobjednanéizbožíijeidostupnéi(dáleijeni„Akceptace“),ijei
uzavřenaiKupníismlouva.i

e.4. Kupníismlouvaijeiuzavíránaivičeskémijazyce.

e.5. ŽádnýmiustanovenímitěchtoiObchodníchipodmínekineníiomezenaimožnostiDodavatelei
uzavřítiKupníismlouvuizaiindividuálníchipodmínek.

Výhrada vlastnického práva

e.6. VlastnickéiprávoikeizbožíipřecházíinaizákladěiKupníismlouvyinaiPartneraizaplacenímiceléi
Velkoobchodníiceny.

e.7. Partnerijeipovinenidodanéizboží,ikeikterémuinainějiještěinepřešloivlastnickéiprávo,ikdykoliv
naipožádáníiDodavateleivydatizpět,iaitoiiipokudiseitotoizbožíinacházíiuitřetiosoby.i

Cena zboží a platební podmínky

e.8. Webováistránkaiobsahujeiinformaceioizboží,iaitoivčetněiuvedeníiVelkoobchodníchiceni
jednotlivéhoizboží.iVelkoobchodníicenyizbožíijsouiuvedenyivčetněidaněizipřidanéihodnoty.i

e.9. Velkoobchodníicenyizbožíizůstávajíiviplatnostipoidobu,ipoikterouijsouizobrazoványinai



Webovéistránce.iAkčníicenyiplatidoivyprodáníizásobipřiiuvedeníipočtuikusůiakčníhoizbožíi
neboipoidobuičasověiurčenou.i

e.10. DodavatelijeioprávněninabídnoutiPartneroviiVelkoobchodníicenyizbožíiodlišnéioditěch,iježi
jsouiuvedenyinaiWebovéistránce,iaipodmínkyiplatnostitakovéinabídky,iaitoizasláními
informaceioiVelkoobchodníchicenáchizbožíinaiadresuielektronickéipoštyiPartneraiuvedenou
virámciiRegistrace.i

e.11. SpolečněisicenouijeiPartneripovinenizaplattiDodavateliitakéinákladyispojenéisibalenímiai
dodánímizbožíiveismluvenéivýši.iNenífliiuvedenoivýslovněijinak,irozumíiseidáleicenoui
iinákladyispojenéisidodánímiaibalenímizboží.

e.12. Dodavatelijeioprávněnipožadovatiuhrazeníiceléicenyineboizálohyiještěipřediodeslánímizboží
Partnerovi.iUstanoveníi§i2119iodst.i1iobčanskéhoizákoníkuiseinepoužije.

e.13. CenuimůžeiPartneriuhraditiDodavateliinásledujícímiizpůsoby:

a) vihotovostičiiprostřednictvímiplatebníikartyipřiiodběruinaiodběrnémimístěina
adreseiHybešovai42,i602i00iBrnoi

b) dobírkouipřiidoručeníizbožíiihotovostipřebíráiodiPartneraidopravce,iPartner
hradí i navíc i poplatek i za i využiti platby i dobírkou iuvedený i v iobjednávkovém
formuláři i nebo i sdělený i Dodavatelem i vinabídce i zaslané i prostřednictvím
elektronickéizprávyi

c) platebníikartouionflineiprostřednictvímiposkytovateleiplatebníchislužebi(onf
lineiplatebníibrány)iiPartneribudeipoiodesláníiObjednávkyipřesměrovánina i
onflineiplatebníibránui

d) bezhotovostně i převodem i na i účet i Dodavatele, i který i je i uveden i potvrzení
Objednávkyiemailemi(dáleijeni„Účet Dodavatele“)iizbožíijeiodeslánoiažipo
připsáníiplatbyinaiÚčetiDodavatele.

e.14. ZvolenýizpůsobiúhradyiuvedeiPartneriviObjednávce.iZvolenýizpůsobiúhradyimůžeiPartneri
změnitipouzeiseisouhlasemiDodavatele.iNávrhinaizměnuizpůsobuiúhradyiprovedeiPartneri
písemněinaiadresuiDodavateleineboinaiadresuielektronickéipoštyiDodavatele.

e.15. DodavatelisiivyhrazujeiprávoineumožnitiPartneroviivybratikterýkolivizpůsobiúhradyicenyi
uvedenýiviodstavcii.

e.16. Vipřípaděiplatbyivihotovostijeicenaisplatnáipřiipřevzetizboží.iVipřípaděibezhotovostníi
platbyijeicenaisplatnáidoi7idnůiodiuzavřeníipříslušnéiKupníismlouvy,ipokudineníivizálohovéi
faktuřeizaslanéiPartneroviiuvedenoijinak.i

e.17. VipřípaděibezhotovostníiplatbyijeiPartneroviipřiděleniDodavatelemivariabilníisymbolipřii
AkceptaciiObjednávkyineboivizaslanéizálohovéifaktuřeiaiPartnerijeipovineniuhraditicenui
společněisiuvedenímivariabilníhoisymboluiplatby.

e.18. iVipřípaděibezhotovostníiplatbyijeizávazekiPartneraiuhraditicenuisplněniokamžikemi



připsáníipříslušnéičástkyinaiÚčetiDodavatele.

e.19. PřípadnéislevyizicenyizbožíiposkytnutéiDodavatelemiPartneroviinelzeivzájemněi
kombinovat,ineuvedefliiDodavatelinaiWebovéistránceivýslovněijinak.

e.20. Jefliitoiviobchodnímistykuiobvykléineboijefliitakistanovenoiobecněizávaznýmiiprávnímii
předpisy,ivystavíiDodavateliohledněiplatebiprováděnýchinaizákladěiKupníismlouvyi
Partneroviidaňovýidokladi–ifakturu.

Dodací podmínky

e.21. Dodavateliumožňujeinásledujícíizpůsobyidodáníizboží:

a) osobníiodběrinaiodběrnémimístěinaiadreseiHybešovai42,i602i00iBrnoiinebo

b) zasláníinaimístoiurčenéiPartneremiviObjednávceiprostřednictvímidopravce.

e.22. CenyidopravyijsouiuvedenyinaiWebovéistránce.iCenyidopravyizůstávajíiviplatnostipoidobu,i
poikterouijsouizobrazoványinaiWebovéistránce.

e.23. Vipřípadě,ižeijeizpůsobidopravyismluveninaizákladěizvláštníhoipožadavkuiPartnera,inesei
Partneririzikoiaipřípadnéidodatečnéinákladyispojenéisitmtoizpůsobemidopravy.

e.24. JefliiDodavatelipodleiKupníismlouvyipovinenidodatizbožíinaimístoiurčenéiPartneremi
viObjednávce,ijeiPartneripovinenipřevzítizbožíipřiidodání.iVipřípaděiosobníhoiodběruijei
Partneripovinenipřevzítizbožíidoi5ipracovníchidnůiodeidne,ikdyijeiDodavatelemivyrozuměn,
žeizbožíijeipřipravenoikipřevzetiiDodavateliPartneraioitomtoivyrozumíinaiadresui
elektronickéipoštyiuvedenéiPartneremivirámciiRegistrace.iVipřípadě,ižeiWebováistránkai
obsahujeiproidodáníinaiurčitéiodběrnéimístoiodchylnéipodmínkyipřevzet,iuplatníisei
podmínkyipřevzetiuvedenéinaiWebovéistránce.

e.25. Jestližeijeisjednánizpůsobidodáníizasláním,isplníiDodavatelisvouipovinnostipředatizbožíi
Partneroviipředánímiprvnímuidopravci.i

e.26. Dodavateličiidopravceijsouioprávněniipožadovatipřediodevzdánímivěciipředloženíi
identikačníhoiprůkazui(občanskýiprůkazineboicestovníipas).iBezipředloženíiněkteréhoizi
těchtoidokladůimůžeiDodavateličiidopravceiodmítnoutizbožíivydat.

e.27. NepřevezmefliiPartnerizbožíividoběidleiodstavceiJefliiDodavatelipodleiKupníismlouvyi
povinenidodatizbožíinaimístoiurčenéiPartneremiviObjednávce,ijeiPartneripovinenipřevzíti
zbožíipřiidodání.iVipřípaděiosobníhoiodběruijeiPartneripovinenipřevzítizbožíidoi5i
pracovníchidnůiodeidne,ikdyijeiDodavatelemivyrozuměn,ižeizbožíijeipřipravenoikipřevzetii
DodavateliPartneraioitomtoivyrozumíinaiadresuielektronickéipoštyiuvedenéiPartneremivirá
mciiRegistrace..iporušenímisvéipovinnost,ijeipovineniDodavateliizaplattipoplatekizai
uskladněníiveivýšii100,fiKčizaikaždýideniprodlení,imaximálněivšaki3.000,fiKč.iDodavatelijei
oprávněnipoté,icoiPartneraiprokazatelněiefmailemiupozorníiaiposkytneimuinovoui
přiměřenouilhůtuiproipřevzet,izbožíivhodnýmizpůsobemiprodat.iNákladyinaiuskladněníiai
nákladyimarnéhoidodáníizbožíizidůvoduinedostatkuisoučinnostinaistraněiPartneraivi



nezbytněinutnéivýšiijeiDodavatelioprávněnivůčiiPartneroviizapočístivůčiizaplacenéikupníi
ceně.i

e.28. DodavatelijeipovinenidodatizbožíiaiumožnitiPartneroviisiníminakládatinejpozdějiidoi15i
dnůiodiuzavřeníiKupníismlouvy,ipokudiuijednotlivéhoizbožíineuvádíijinouilhůtuikidodání.iJef
liiuizbožíiuvedenoi„skladem“,iDodavatelizbožíiodešleinejpozdějiidoitříipracovníchidnůiodei
dneiuzavřeníiKupníismlouvy.

e.29. VipřípaděibezhotovostníiplatbyijeiDodavatelipovinenidodatizbožíiPartneroviinejpozdějii
doi15idnůiodisplněníipovinnostiPartneraizaplatticenu,ipokudiuijednotlivéhoizbožíineuvádíi
jinouilhůtuikidodání.iJefliiuizbožíiuvedenoi„skladem“,iDodavatelizbožíiodešleinejpozdějiidoi
tříipracovníchidnůiodeidneisplněníipovinnostiPartneraizaplatticenu.i

e.30. NesplnífliiDodavatelisvouipovinnostiohledněidodáníizbožíividoběidleiodstavciiDodavatelijei
povinenidodatizbožíiaiumožnitiPartneroviisiníminakládatinejpozdějiidoi15idnůiodiuzavřeníi
Kupníismlouvy,ipokudiuijednotlivéhoizbožíineuvádíijinouilhůtuikidodání.iJefliiuizbožíi
uvedenoi„skladem“,iDodavatelizbožíiodešleinejpozdějiidoitříi.ineboiVipřípaděibezhotovostní
platbyijeiDodavatelipovinenidodatizbožíiPartneroviinejpozdějiidoi15idnůiodisplněníi
povinnostiPartneraizaplatticenu,ipokudiuijednotlivéhoizbožíineuvádíijinouilhůtuikidodání.i
Jefliiuizbožíiuvedenoi„skladem“,iDodavatelizbožíiodešleinejpozdějiidoitříipracovníchidnůi
odeidneisplněníipovinnostiPartneraizaplatticenu..,ivyzveijejiPartnerikidodáníividodatečnéi
lhůtěiodpovídajícíidanýmiokolnostem.i

e.31. Dokladyikeizboží,izejménaidaňovýidoklad,ipotvrzeníiaicertikáty,iodešleiDodavateli
Objednateliizpravidlaispolečněiseizbožím,inejpozdějiivšakidoidvouidnůiodipřevzetizbožíi
Partnerem,iaitoielektronickouizprávouinaiadresuielektronickéipoštyiPartneraiuvedenoui
virámciiRegistrace,inevylučujefliitoipovahaidokladů.

e.32. Dodavatelineodpovídáivipřípaděizávazněidohodnutýchilhůtizaizpožděníidodávekizbožíinai
základěivyššíimociiaiudálost,ikteréiDodavateliiznačněiztžíineboiznemožníidodávky,iaikteréi
Dodavatelinezavinil.iZaipřípadyivyššíimociijsouipovažoványizejménaimobilizace,iválka,i
povstání,istávka,ivýluka,iúředníinařízení,ipřípadněijinéinepředvídatelnéipřekážky,iaitoiii
pokudinastanouiuidodavatelůiDodavateleiaijejichisubdodavatelů.iTakovéiskutečnosti
opravňujíiDodavateleikiposunutidodávkyioidobuitrváníipřekážkyiaipřiměřenouidobui
rozběhu.iPokudiseidodávkaizbožíistaneividůsledkuivýšeiuvedenýchiskutečnostiproi
Dodavateleinemožnouineboineuskutečnitelnou,ijeiDodavatelioprávněniodiKupníismlouvyi
odstoupit.

Přechod nebezpečí

e.33. Jestližeijeijakoizpůsobidodáníizbožíiurčeniosobníiodběrinaizvolenémiodběrnémimístě,i
přecházíinebezpečíiškodyinaivěciinaiPartneraiviokamžikuipřevzetizboží,ipřípadněi
viokamžiku,ikdyisiiPartnerizbožíinepřevzal,iačkolivisiijejipřevzítiměliaimohl,iaizároveňimui
Dodavatelemibyloiumožněnoiseizbožíminakládat.

e.34. Jestližeijeijakoizpůsobidodáníizbožíiurčenoizasláníiprostřednictvímidopravce,ipřecházíi



nebezpečíinaiPartnera,ikdyžijeizbožíiDodavatelemipředánoiprvnímuidopravciiproipřepravui
PartneroviipodleiKupníismlouvy.i

e.35. Ztrátaineboipoškozeníizboží,ikinimžidošloipoipřechoduinebezpečíinaiPartnera,inezbavujíi
Partneraipovinnostizaplatticenu,iledažeiztrátaineboipoškozeníibylyizpůsobenyijednáními
neboiopomenutmiDodavatele.

Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od Kupní smlouvy

e.36. PrávaiaipovinnostiSmluvníchistraniohledněiprávizivadnéhoiplněníipřiikoupiizbožíiseiřídíi
příslušnýmiiobecněizávaznýmiipředpisyi(zejménaiustanovenímii§i1914iaži1925,i§i2099iaži
2117iai§i2161iaži2174iobčanskéhoizákoníku).i

e.37. Partnerizbožíipodleimožnostiprohlédneicoinejdříveipoipřechoduinebezpečíiškodyinaivěciiai
přesvědčíiseioijehoivlastnostechiaimnožství.iVipřípaděizjištěníijakýchkolivizávadijeipovineni
totoineprodleněioznámitiDodavateliiaijeioprávněnitakovéizbožíinepřevzít.iPokuditaktoi
poškozenéizbožíipřevezme,ijeinezbytnéipoškozeníipopsativipředávacímiprotokoluisepsaným
zaitmtoiúčelem.iPorušenímitétoipovinnostizanikajíiprávaiPartneraizivadnéhoiplnění.

e.38. DodavateliodpovídáiPartnerovi,ižeizbožíipřiipřevzetinemáivady.iZejménaiDodavateli
odpovídáiPartnerovi,ižeividobě,ikdyizbožíipřevzal:

a) máizbožíivlastnost,ikteréisiiSmluvníistranyiujednaly,iaichybífliiujednání,imáitakovéi
vlastnost,ikteréiDodavatelineboivýrobceipopsalineboikteréiPartneriočekávalisi
ohledeminaipovahuizboží,

b) jeizbožíiviodpovídajícímimnožství,imířeineboihmotnostia

c) zbožíivyhovujeipožadavkůmiprávníchipředpisů.

e.39. VipřípaděivadizbožíimáiPartneritatoipráva:

a) jefliivadnéiplněníipodstatnýmiporušenímiKupníismlouvy:

f požadovatibezplatnéiodstraněníivadyizbožíiopravou,inebo

f požadovatipřiměřenouislevuizikupníiceny,inebo

f odstoupitiodiKupníismlouvy,inebo

f požadovatiodstraněníivadyidodáníminovéivěciibezivadyineboidodáními
chybějícíivěci,ipokuditoineníivzhledemikipovazeivadyinepřiměřené,ialeipokudi
seivadaitýkáipouzeisoučástivěci,imůžeiPartneripožadovatijenivýměnuisoučásti
nenífliitoimožné,imůžeiodstoupitiodiKupníismlouvy.iJefliitoivšakivzhledemiki
povazeivadyineúměrné,izejménailzefliivaduiodstranitibezizbytečnéhoiodkladu,i
máiPartneriprávoinaibezplatnéiodstraněníivady.

b) jefliivadnéiplněníinepodstatnýmiporušenímiKupníismlouvy:



f požadovatiodstraněníivady,inebo

f požadovatipřiměřenouislevuizikupníicenyi

NeodstranífliiDodavatelivaduivěciivčasineboivaduivěciiodmítneiodstranit,imůžeiPartneri
požadovatislevuizikupníiceny,ianeboimůžeiodiKupníismlouvyiodstoupit.iProvedenoui
volbuinemůžeiPartnerizměnitibezisouhlasuiDodavatele.

e.40. PartnerinemůžeiodstoupitiodiKupníismlouvyivirámciisvéhoiprávaizivadnéhoiplnění,ianii
požadovatidodáníinovéivěci,inemůžefliivěcivráttivitomistavu,ivijakémijiiobdržel.iToineplat:

a) došlofliikeizměněistavuividůsledkuiprohlídkyizaiúčelemizjištěníivadyivěci,

b) použilfliiPartnerivěciještěipřediobjevenímivady,

c) nezpůsobilfliiPartnerinemožnostivráceníivěciivinezměněnémistavuisvýmikonáními
neboiopomenutm,inebo

d) prodalfliiPartnerivěciještěipřediobjevenímivady,ispotřebovalfliiji,ianeboipozměnilflii
věcipřiiobvyklémipoužitiistalofliiseitakijenizčást,ivrátiPartneriDodavateli,icoiještěi
vráttimůže,iaidáiDodavateliináhraduidoivýše,ivinížimělizipoužitivěciiprospěch.

e.41. NeoznámífliiPartnerivaduizbožíivčas,ipozbýváiprávoiodstoupitiodiKupníismlouvy.iNeoznámíf
liiPartnerivaduizbožíivčas,imáiiivipřípaděivadnéhoiplnění,ikteréijeipodstatnýmiporušeními
Kupníismlouvy,ipouzeiprávaijakoivipřípaděivadnéhoiplnění,ikteréijeinepodstatnými
porušenímiKupníismlouvy.i

e.42. PrávaizivadnéhoiplněníiuplatňujeiPartnerivůčiiDodavateliipísemněiodesláníminaikontaktníi
adresuiDodavateleičiiprostřednictvímielektronickéizprávyiodeslanéinaikontaktníiadresui
elektronickéipoštyiDodavateleiuvedenouivizávěrečnýchiustanoveníchitěchtoiObchodníchi
podmínek.i

e.43. DodavatelimáiprávoiodstoupitiodiKupníismlouvy,ipokudiseizbožíijižinevyrábí,inedodávái
neboijeizijinéhoidůvoduinedostupnéineboiseivýraznýmizpůsobemizměnilaicenaidodavatelei
zboží.

e.44. DodavatelimáiprávoiodstoupitiodiKupníismlouvy,ipokudijeiPartneriviprodleníiseizaplaceními
cenyidelšímineži5idnů.

e.45. VipřípaděiprodleníiPartneraiseizaplacenímicenyijeiDodavatelioprávněnipožadovatizaplaceníi
smluvníipokutyiveivýšii0,05i%izidlužnéičástkyizaikaždýiiizapočatýideniprodlení.i

e.46. NárokovánímineboiúhradouismluvníipokutyineníidotčeninárokioprávněnéiSmluvníistranyina
náhraduiškodyiviplnéivýši.

Partner

e.47. Partneremijeiosoba,ikteráisplňujeipodmínkyiuvedenéivičl.ie.50.itěchtoiObchodníchi



podmínekiaikteráijeisoučasněikupujícímidleiobčanskéhoizákoníku,ikterýijeiregistrováni
viEvidenciiPartnerůiaikupujeivýrobkyiDodavateleizaiVelkoobchodníicenu,iaisoučasněi
distributorem,ikterýizaipodmínekistanovenýchivitěchtoiObchodníchipodmínkáchiprodávái
výrobkyiDodavateleijinýmiPartnerůmineboiZákazníkům.

e.48. Partnerimusíibýtifyzickouiosobouistaršíi18ilet.

e.49. PartnerinakupujeizbožíiodiDodavateleizaiúčelemisvéidalšíipodnikatelskéičinnost.iPartneri
prohlašujeiaizavazujeise,ižeiseizbožímiDodavateleibudeidáleinakládatijakoipodnikateli(zejm.
zbožíiprodávatiZákazníkům).

e.50. Partnerivykonáváisamostatnouiobchodníičinnostinaivlastníinákladyiaivlastníirizikoiaijei
zodpovědnýizaiřádnéizdaněníisvýchipříjmů.iPartnerineníizaměstnancem,iprávními
zástupcemineboiobchodnímizástupcemiDodavateleianeboijinéhoiPartneraiaineníioprávněni
jednatijménemiDodavatele.iPartnerinesmíitvrditineboivyvolatidomněnku,ižeijei
zaměstnancem,iprávnímizástupcemineboiobchodnímizástupcemiDodavatele.

e.51. Partneriseizavazujeivykonávatisvouiobchodníičinnostitakovýmizpůsobem,ikterýizlepšujei
pověstiaiobchodníijménoiDodavatele.

e.52. Partneriseizavazuje,ižeibudeiprodávativýrobkyiDodavateleipouzeikonečnýmiZákazníkůmi
neboiregistrovanýmiPartnerůmiveisvéispodníiliniii(tj.itěm,ivůčiikterýmijeivipostaveníi
Sponzora),izejm.inikoliidoimaloobchodníchianiivelkoobchodníchisít,ibyťibyibyliiisámi
vlastníkemitakovétoisítě.

e.53. Partneriseizavazuje,ižeikaždéhoiZákazníkaiřádněipoučíioiveškerýchiinformacíchinezbytnýchi
kiužíváníivýrobkůiDodavateleivisouladuisijejichiurčením,izejm.ioipodmínkáchipoužitiai
doporučenémidávkování.

e.54. Partneriseizavazuje,ižeibudeijednatiaivystupovativůčiiveřejnostitak,iabyinedošloikivyvoláníi
dojmu,ižeijednáizaiDodavateleineboižeijeioprávněnijednatizaiDodavatele.

e.55. Partneriseizavazuje,ižeipřiikaždémiprodejiivýrobkůiDodavateleiZákazníkoviiinformujei
Zákazníkaivhodnýmizpůsobemioitom,ižeijeinezávislýmipartneremiDodavateleiaioisvémi
registračnímičíslei(přidělenémivirámciiRegistrace).

e.56. PartnerineníioprávněnipřevéstisváiprávaiaipovinnostizeiDistribučníismlouvyineboiKupníi
smlouvyijinéiosoběibezipředchozíhoipísemnéhoisouhlasuiDodavatele.

e.57. Partnerimůžeiobjednávatiainakupovativýrobky,ipropagačníimateriályiaidalšíizbožíi
DodavateleipouzeipřímoiodiDodavateleineboiodisvýchinadřízenýchiPartnerůi(tj.itěch,ikteříi
jsouivůčiiněmuivipostaveníiSponzora).i



Provize Partnera

e.58. PartnerimáiprávoinaiProviziiveiforměipeněžitýchiodměnineboimnožstevníhoibonusui
výrobkůiDodavateleinaizákladěipravidelistanovenýchiMarketngovýmiplánem,ikterýijei
nedílnouisoučástiaipřílohouitěchtoiObchodníchipodmínek.

e.59. MarketngovýiplánirovněžistanovíiplatebníiaidalšíipodmínkyiveivztahuikiProvizi.

Sponzor

e.60. PartnerijeioprávněnizískávatiproiDodavateleinovéiPartnery.iRegistracíitakovéhoinovéhoi
PartnerainaiWebovéistránceiDodavateleiseiPartneristáváiSponzoremitohotoinovéhoi
Partnera.

e.61. JestližeičlenstvíiPartneraizanikne,ivšichniijemuipodřízeníiPartneři,ikteréisponzoroval,i
přecházejíinainejbližšíhoiPartneraiviřaděinadiním.

e.62. PartnerinesmíipřevéstisvéičlenstvíiodisvéhoiSponzorainaijiného,ipokuditakineníiučiněnoinai
základěipísemnéhoisouhlasuiDodavateleiaipísemnéhoisouhlasuijehoiSponzoraiaidalšíchi
dvouiSponzorůiviřaděinadiním.

e.63. JestližeiPartnerizměníiSponzora,ivšichniiPartneři,ikteréisámisponzorovaliaijeivůčiinimi
vipostaveníiSponzora,ipřecházejíinainejbližšíhoiPartneraiviřaděinadiními(resp.itentoiPartneri
seistáváijejichiSponzorem).

e.64. SponzoriseizavazujeidodržovatiVelkoobchodníicenyistanovenéiDodavatelemipřiiprodejii
Partnerůmiveisvéispodníiliniii(tj.iPartnerům,ivůčiinimžijeivipostaveníiSponzora,iaijejichi
podřízenýmiPartnerům).iNabídnefliiDodavateliPartneroviizbožíizaiVelkoobchodníicenyi
odlišnéioditěch,iježijsouiuvedenyinaiWebovéistránce,iveismysluiodst.iDodavatelijeioprávněn
nabídnoutiPartneroviiVelkoobchodníicenyizbožíiodlišnéioditěch,iježijsouiuvedenyinai
Webovéistránce,iaipodmínkyiplatnostitakovéinabídky,iaitoizaslánímiinformaceioi
VelkoobchodníchicenáchizbožíinaiadresuielektronickéipoštyiPartneraiuvedenouivirámcii
Registrace..itěchtoiObchodníchipodmínek,ijeiDodavatelioprávněnistanovitiVelkoobchodníi
cenuizávaznouiproiprodejivýrobkůiSponzoremiproiPartneryiveiSponzorověispodníilinii,ikterá
budeiodlišnáiodiVelkoobchodníicenyiplatnéiproinákupivýrobkůiSponzoremi(Partnerem)iodi
Dodavatele.

Ochrana osobních údajů

e.65. OchranaiosobníchiúdajůiPartneraiseiřídíiplatnýmiiprávnímiipředpisyiČeskéirepubliky,ipřímoi
použitelnýmiiprávnímiiaktyiEvropskéiunieiaizávaznýmiimezinárodnímiismlouvami.iBližšíi
podmínkyizpracováníiaiochranyiosobníchiúdajůijsouiuvedenyivisamostatnémidokumentui–i
Zásadáchiochranyiosobníchiúdajů,ikterýijeinedílnouisoučástiaipřílohouitěchtoiObchodníchi
podmínekiaikterýijeidostupnýinaiWebovéistránce.

Povinnost mlčenlivosti



e.66. PoidobuiplatnostiRegistraceiairovněžipoidobuipoijejímiukončeníiseiPartnerizavazuje,ižei
udržíivitajnostiveškeréiskutečnostiobchodního,iknowfhow,itechnického,iprůmyslového,i
projektového,iprodukčního,idistribučního,iinvestčního,iinančního,iúčetního,idaňového,i
právního,ismluvního,iadministratvního,imarketngového,ipracovněfprávního,imanažerského
neboistrategickéhoicharakteruisouvisejícíisiDodavatelem,ikteréinejsouiveřejněidostupnéi
(dáleijeni„Důvěrné informace“),iiaitoibeziohleduinaito,izdaitytoiskutečnostitvoříipředměti
obchodníhoitajemství.

e.67. ZaiDůvěrnéiinformaceiseinepovažují:

informace,ikteréijsouineboiseistalyiveřejněiznámýmiineboiveřejněipřístupnýmiijinakinež
zaviněnímiPartneraineboiosob,ikterýmiPartneriDůvěrnéiinformaceivisouladuisitěmito
Obchodnímiipodmínkamiizpřístupnili

informace, ikteré i je iPartner ipovinenizveřejnit ineboiposkytnout itřetiosoběinaizákladě
právníhoiřáduineboirozhodnutiorgánůiveřejnéimocii

informace,ikteréibylyizainedůvěrnéioznačenyiDodavatelem.

e.68. PartnerijeipovinenisiDůvěrnýmiiinformacemiinakládatitak,iabyinedošloikijejichiúnikuičii
zneužit.iPartnerivyvineinejvětšíimožnéiúsilí,ijakéipoiněmilzeirozumněipožadovat,i
kizachováníidůvěrnostiDůvěrnýchiinformacíiaiochraněiDůvěrnýchiinformaciiproti
jakémukoliizpřístupněníitřetiosobě,iježibyibyloivirozporuisitěmitoiObchodnímii
podmínkami.

e.69. Partneriseizavazuje,iže:

použije i všechny iDůvěrné i informace i výhradně i pro i účely i realizace i těchto iObchodních
podmínek i nebo i smluv i uzavřených i visouvislosti s itěmito iObchodními i podmínkami
(DistribučníismlouvyiaiKupníchismluv)iainikoliviproiúčelyijinéi(zejménaineiproiúčely
vlastního i podnikání, i pokud i není i toto i podnikání i visouladu i sitěmito i Obchodními
podmínkami)i

Důvěrnéiinformaceijinýmisubjektůminesdělí,inezpřístupní,ianiijeinevyužijeiproisebeinebo
proijinouiosobu,inenífli itakovéinakládáníirealizací ipráviaipovinnostiv irámciiplnění
Obchodních i podmínek i nebo i smluv i uzavřených i visouvislosti s itěmito iObchodními
podmínkamii(DistribučníismlouvyiaiKupníchismluv)i

nepoužije i žádnou iDůvěrnou i informaci i pro i vlastní i inanční i či i jiný i prospěch inebo ipro
jakýkoli iprospěchi jakékoli i třetiosoby is ivýjimkou ipoužitiDůvěrných i informací ipro
realizaciiúčeluitěchtoiObchodníchipodmínek.

e.70. PartnerijeioprávněnisdělitiDůvěrnéiinformaceijinýmiPartnerům,izejm.itěm,ivůčiinimžijei
vipostaveníiSponzora.



e.71. Smluvníistranyiseidohodly,ižeivzhledemikipovazeipovinnostidleitohotoičl.i.ipřetrvajíiprávaiai
povinnostitohotoičlánkuiiipoiukončeníizávazkuiziDistribučníismlouvy.

Zákaz přebírání jiných Partnerů

e.72. Partneriseizavazuje,ižeipoidobuiplatnostiRegistraceiaipoidobui5iletipoté,icoiplatnostijehoi
Registraceiskončí,iseinaiúzemíiceléhoisvětaivůčiijakékoliviosoběizdrží:

činnostisměřující ik iuzavření i smlouvy imezi iosobouivykonávající i činnost, ikterá iby ibyla
shodnáisičinnostiDodavateleineboibyimělaiveivztahuikičinnostiDodavateleisoutěžní
povahu,iaiosobou,ikteráijeineboipoidobuiplatnostiRegistraceiPartneraibudeijiným
PartneremiDodavatele inebo ikterá i se i jím i stane ipo idobu, ipo i kterou i trvá i závazek
Partnera i zitohoto iustanovení io izákazu ipřebírání i jiných iPartnerů, ipokud iby iobsah
zprostředkovanéhoismluvníhoivztahuibylistejnéhoineboiobdobnéhoipředmětu,ijako
byl i smluvní i vztah imezi i Dodavatel i a i oním i jiným i Partnerem i (zejm. i z i Distribuční
smlouvyičiiKupníismlouvy)i

nabádáníikiukončeníispolupráceineboijinéhoiodrazováníijakýmkolivizpůsobemijakéhokoliv
jinéhoiPartneraiodispolupráceisiDodavatelem.

e.73. VipřípaděiporušeníipovinnostiPartneraiplynoucíizeizákazuipřebíráníijinýchiPartnerůidlei
odst.i.itěchtoiObchodníchipodmínekijeiPartneripovinenizaplattiDodavateliismluvníipokutui
veivýšiiodpovídajícíiProviziiPartneraizaiposledníchi12ikalendářníchiměsíců,iveikterýchi
ProviziiodiDodavateleiobdržel.iNárokovánímineboiúhradouismluvníipokutyineníidotčeni
nárokiDodavateleinaináhraduiškodyiviplnéivýši.

e.74. Smluvníistranyiseidohodly,ižeivzhledemikipovazeipovinnostidleitohotoičl.i.ipřetrvajíiprávaiai
povinnostitohotoičlánkuiiipoiukončeníizávazkuiziDistribučníismlouvy,iaitoipoidobuidleiodst.
.

Propagace výrobků Dodavatele

e.75. Dodavatelisouhlasíisitm,iabyiPartneripřiisvéičinnostipodleitěchtoiObchodníchipodmínekipo
dobuiplatnostiRegistraceiužívaliochrannéiznámky,ijejichživlastníkemijeiDodavatel,idáleiii
obchodníinázvy,isloganyičiilogaiDodavateleineboinázvyiaipopisyivýrobkůiDodavateleineboi
textovéimateriályipřevzatéiziWebovýchistránekineboizijinýchipropagačníchimateriálůi
Dodavatele,iovšemijediněibeziúpravizkreslujícíchipodstatuijmenovanýchimateriálů.

e.76. PokudiPartneripřiijakékoliivlastníipropagaciivýrobkůiDodavateleipoužijeiobchodníinázvy,i
ochrannéiznámky,isloganyineboilogaiDodavatele,inázvyiaipopisyivýrobkůiDodavateleineboi
textovéimateriályipřevzatéiziWebovýchistránekineboizijinýchipropagačníchimateriálůi
Dodavatele,imáiprávoipoužítijeipouzeipoidobuiplatnostiRegistraceiaijediněibeziúpraviai
vkládáníizměnizkreslujícíchipodstatuijmenovanýchimateriálů.iMusíivždyisoučasněisitmi
uvést:

informaci,ižeijeinezávislýmipartneremiDodavatelei



informaci,ižeiseijednáioimateriálipřevzatýiodiDodavatelei(např.ijakoi„Materiáli(neboijeho
část)ibylipřevzatiziwebuispolečnostiO.K...,is.r.o.“).

e.77. Partneriseizavazujeiuvádětipřiikaždéisvojíimediálníiprezentaci,iinzerciiapod.i(tzn.inai
internetu,iviperiodickýchitskovináchiaijinýchiprostředcíchimasovéikomunikace)isvojei
jméno,ipříjmení,iregistračníičísloi(přidělenéivirámciiRegistrace)iaiskutečnost,ižeijei
nezávislýmipartneremiDodavatele.

e.78. Partneriseizavazuje,ižeinebudeiužívatineboinezaregistrujeisámineboiprostřednictvímitřeti
osobyiwebovouidoménu,ikteráibyiobsahovalaiobchodníiirmuiDodavateleineboijejíičást,i
zejm.ičástiznějícíi„OK.“ivijakékoliviobdobě.

e.79. Partneriseizavazuje,ižeipokudiproiprezentaciivýrobkůiDodavateleipoužijeiprezentaciinai
internetui(vč.isociálníchisítiaijinýchikanálechielektronickéikomunikace),inebudeitakovoui
prezentaciivyužívatikijinýmiúčelůminežikiprezentaciivýrobkůiDodavatele,izejm.ineikizískáníi
jinohoipříjmu,inežikterýijeizaloženinaiplněníismluvníhoizávazkuiziDistribučníismlouvy.ii

e.80. PrezentaceivýrobkůiDodavateleimusíibýtipravdiváiainesmíibýtizavádějící.iPartnerinesmíivi
žádnéiforměi(aniipísemné,ianiislovní)ipoužítijakékolivitvrzení,itýkajícíiseiléčeníinemocíi
pomocíivýrobkůiDodavatele.iTvrzeníioiléčivýchineboihojivýchivlastnostechivýrobkůi
Dodavateleijsouizakázána.iNesmíibýtipoužíványivýrazyi„prevence“,i„léčba“ineboi„zlepšeníiai
utšeníinemoci“iainesmíianiijinakibýtinavozovánidojem,ižeiseijednáioiléčivéipřípravkyi
(léčiva).i

e.81. Partneriseizavazujeidodržovatiprávníipředpisyiregulujícíireklamu,izejm.izákoni
č.i40/1995iSb.,ioiregulaciireklamy,iveizněníipozdějšíchipředpisů,iaitoizejménaivioblasti
reklamyiléčivýchipřípravků.iVipřípaděiporušeníitěchtoiprávníchipředpisůiseiPartnerizavazuje
nahraditiDodavateliijakoukoliviújmu,ikteráitmtoiporušenímizeistranyiPartneraiDodavatelii
vznikne.



Práva k databázi

e.82. Partneribereinaivědomí,ižeivirámciijehoipodnikatelskéičinnostivykonávanéiveismysluitěchto
Obchodníchipodmíneki(spočívajícíizejm.iviprodejiiproduktůiDodavatele)imůžeivznikati
databázeijinýchiPartnerůi(zejm.izipoziceiSponzora)iveismysluizákonaič.i121/2000iSb.,ioi
právuiautorském,iveizněníipozdějšíchipředpisůi(dáleijeni„autorský zákon“).iPartnerisei
zavazujeitutoidatabáziiDodavateliinaijehoivýzvuizpřístupnitivhodnýmizpůsobemiaiudělujei
DodavateliibezúplatnouilicenciikiužititétoidatabázeiDodavateli,iaitoinaidobuitrváníi
majetkovýchipráv,ibeziomezeníiúzemního,imnožstevníhoičiijiného,ikiužitijakoukoliviformoui
(zejm.ivytěžovánímiaizužitkovánímidatabáze).iPartnerirovněžiudělujeiDodavateliisvůji
souhlasiseizásahemidoitétoidatabáze,iseispojenímidatabázeisijinýmiidílyičiidatabázemii
(zejm.ivirámciiEvidenceiPartnerů)iaipřípadněiseizveřejněnímitétoidatabázeipodisvými
jménem.iLicenceiaisouhlasiseizásahemidoidatabázeidleitohotoiodstavceijsouizeistranyi
Partnerainevypověditelné.

e.83. Partneriseizavazuje,ižeinebudeiužívatidatabáziijinýchiPartnerůiveismysluiodst.iPartneriberei
naivědomí,ižeivirámciijehoipodnikatelskéičinnostivykonávanéiveismysluitěchtoiObchodníchi
podmíneki(spočívajícíizejm.iviprodejiiproduktůiDodavatele)imůžeivznikatidatabázeijinýchi
Partnerůi(zejm.izipoziceiSponzora)iveismysluizákonaič.i121/2000iSb.,ioiprávuiautorském,ivei
zněníipozdějšíchipředpisůi(dáleijeni„autorskýizákon.itěchtoiObchodníchipodmínekineboi
EvidenciiPartnerůikijinýmiúčelůminežikitěm,ikteréivyplývajíizitěchtoiObchodníchipodmínek,i
aižeineumožníitakovéiužititétoidatabázeianiitřetiosobě.iZejm.iseiPartnerizavazuje,ižei
nebudeiužívatitytoidatabázeikiúčelůmineslučitelnýmiseizákazemipřebíráníijinýchiPartnerůi
dleičl.i.itěchtoiObchodníchipodmínek.iZaiporušeníitétoipovinnostiseiPartnerizavazujei
zaplattiDodavateliismluvníipokutuiveivýšiiodpovídajícíiProviziiPartneraizaiposledníchi12i
kalendářníchiměsíců,iveikterýchiProviziiodiDodavateleiobdržel.iNárokovánímineboiúhradoui
smluvníipokutyineníidotčeninárokiDodavateleinaináhraduiškodyiviplnéivýši.

e.84. Smluvníistranyiseidohodly,ižeivzhledemikipovazeipovinnostidleitohotoičl.i.ipřetrvajíiprávaiai
povinnostitohotoičlánkuiiipoiukončeníizávazkuiziDistribučníismlouvy.

Porušení Obchodních podmínek

e.85. Smluvníistranyiseizavazujíisiipočínatitak,iabyidruhéiSmluvníistraněinevznikalaižádnáiújma.i
Smluvníistrana,ikteráiseidopustiporušeníiněkteréisvéipovinnostiplynoucíizitěchtoi
Obchodníchipodmínek,iseizavazujeinahraditidruhéiSmluvníistraněiveškerouiškodu,ikterái
tétoidruhéiSmluvníistraněivzniklaiporušenímipovinnostiplynoucíchizitěchtoiObchodníchi
podmínek.

e.86. PokudiPartneriporušíiněkterouisvouipovinnostiplynoucíizitěchtoiObchodníchipodmínek,i
vyzveijejiDodavatelikeizjednáníinápravyiaistanovíimuilhůtuikinápravě,ikteráinebudeikratšíi
neži15idní.iDodavatelijeioprávněniPartneroviidoidoby,inežiPartnerizjednáinápravu,ineboidoi
doby,inežibudeismluvníizávazekiziDistribučníismlouvyiukončen,ineumožnitipřístupidoi
uživatelskéisekceiWebovéistránky,izejm.idoiEvidenceiPartnerůiaipřípadněijinýchidatabázíi
Dodavatele.



e.87. PokudiPartnerineodstraníiporušeníisvéipovinnostiveilhůtěikeizjednáníinápravyidleiodst.i.i
těchtoiObchodníchipodmínek,ijeiDodavatelioprávněniodstoupitiodiDistribučníismlouvyiai
případněiodidosudizcelainesplněnýchiKupníchismluvi(dleisvéivolbyivitom,iodikterýchi
konkrétníchismluviodstoupí).

Komunikace a doručování

e.88. NenífliimeziiSmluvnímiistranamiiujednánijinýizvláštníizpůsobikomunikace,ijakákolivi
komunikaceinaizákladěiDistribučníismlouvyineboiKupníismlouvyibudeiprobíhativisouladui
sitmtoičlánkemiObchodníchipodmínek.iKroměijinýchizpůsobůikomunikaceidohodnutýchi
meziiSmluvnímiistranamiiseizaiúčinnéipovažujíiosobníidoručování,idoručováníidoporučenou
poštou,ikurýrníislužbouinaiadresyiSmluvníchistran,ikteréisiiSmluvníistranyivzájemněi
písemněioznámí,ičiielektronickouizprávouinaiadresuielektronickéipoštyiPartneraiuvedenéi
virámciiRegistraceiainaiadresuielektronickéipoštyiDodavateleiuvedenéivizávěrečnýchi
ustanoveníchitěchtoiObchodníchipodmínek.

e.89. Listovníioznámeníisprávněiadresovanáiseipovažujíizaidoručenáidnemifyzickéhoipředáníi
oznámení,ijefliioznámeníizasílánoiprostřednictvímikurýraineboiprovozovateleipoštovníchi
služebineboidoručovánoiosobněiineboidnemidoručeníipotvrzenýminaidoručence,ijeflii
oznámeníizasílánoidoporučenouipoštouiineboimarnýmiuplynutmilhůtyi5idníiodiuloženíi
oznámeníinaipříslušnéipobočceipošty,inepodařífliiseioznámeníidoručitineboibudefliipřevzet
oznámeníiodepřeno.i

e.90. Zprávaiadresovanáiprostřednictvímielektronickéizprávyiseipovažujeizaidoručenoui
viokamžiku,ikdyijeizprávaiprostřednictvímielektronickéizprávyiodeslána,ineprokážeflii
adresátizprávy,ižeiseizprávainedostalaidoijehoidispozice.



Změna Obchodních podmínek

e.91. DodavatelijeioprávněnivipřiměřenémirozsahuitytoiObchodníipodmínkyizměnit.i

e.92. ZměnuiObchodníchipodmínekioznámíiDodavateliPartneroviinaiadresuielektronickéipoštyi
PartneraiuvedenouivirámciiRegistraceiispolečněisioznámenímizměnyizašleiDodavateli
PartneroviinovéizněníiObchodníchipodmínek.i

e.93. PartnerijeioprávněniodmítnoutizměnuiObchodníchipodmínekiveilhůtěi14idníiodidoručeníi
oznámeníioizměně,ipřičemžiseiuplatníivýpovědníidobaividélcei1iměsíce,ikteráipočínáiběžeti
prvnímidnemikalendářníhoiměsíceinásledujícíhoipoikalendářnímiměsíci,iveikterémibyloi
odmítnutizměniObchodníchipodmínekidoručenoiDodavateli.i

e.94. OkamžikemizánikuitěchtoiObchodníchipodmínekidleiodst.iPartnerijeioprávněniodmítnouti
změnuiObchodníchipodmínekiveilhůtěi14idníiodidoručeníioznámeníioizměně,ipřičemžisei
uplatníivýpovědníidobaividélcei1iměsíce,ikteráipočínáiběžetiprvnímidnemikalendářníhoi
měsíceinásledujícíhoipoikalendářnímiměsíci,iveikterémibyloiodmítnutizměniObchodníchi
podmínekidoručenoiDodavateli..itěchtoiObchodníchipodmínekizanikáirovněžiRegistracei
Partnera.

Řešení sporů a rozhodčí doložka

e.95. Všechnyispory,ikteréivzniknouizeismluvníchivztahůiziDistribučníismlouvyiaiKupníchismluv,i
případněijinýchismluvníivztahůivzniklýchivisouvislostisitěmitoiObchodnímiipodmínkami,i
neboitýkajícíiseiprávníchivztahů,ikteréivzniklyivisouvislostisiDistribučníismlouvou,iKupnímii
smlouvamiineboitěmitoiObchodnímiipodmínkami,ibudouirozhodoványisivyloučeními
pravomociiobecnýchisoudůisikonečnouiplatnostivirozhodčímiřízeníiuiRozhodčíhoisouduipřii
HospodářskéikomořeiČeskéirepublikyiaiAgrárníikomořeiČeskéirepublikyiviPrazeicobyistálého
rozhodčíhoisoudui(dáleijeni„Rozhodčí soud“)ipodleijehoiŘáduionflineijedinýmirozhodcemi
určenýmipředsedouiRozhodčíhoisouduipřiiHospodářskéikomořeiČeskéirepublikyiaiAgrárníi
komořeiČeskéirepubliky.iPravomocnýirozhodčíinálezizirozhodčíhoiřízeníijeivykonatelný.

e.96. RozhodčíiřízeníibudeivedenoionflineivisouladuiseiZvláštnímidodatkemiŘáduiproirozhodčíi
řízeníionflinei(srov.iníže),itj.itak,iabyivšechnaipodáníistranibylaičiněnaielektronickoui
formou,iabyiřízeníibyloivedenoielektronickouiformouiaiabyirozhodčíinálezibylivydáni
elektronickouiformou,iprostřednictvímiInternetu.iPartneriaiDodavateliseitmtoivzájemněi
informují,ižeizpůsobizahájeníiaiformaivedeníirozhodčíhoiřízení,iodměnairozhodceiai
předpokládanéidruhyinákladů,ikteréimohouiúčastníkuivirozhodčímiřízeníivzniknout,i
pravidlaiproipřiznáníitěchtoinákladů,imístoikonáníirozhodčíhoiřízení,izpůsobidoručeníi
rozhodčíhoinálezuiseiřídíistatutyiaistatutyiaidokumentyiRozhodčíhoisoudui(dostupnýmiinai
webovýchistránkáchiRozhodčíhoisouduinaiadreseihttp://www.soud.cz/rady):

ŘádirozhodčíhoisouduipřiiHospodářskéikomořeiČeskéirepublikyiaiAgrárníikomořeiČeské
republikyi

ZvláštníidodatekiŘáduiproirozhodčíiřízeníionflinei(Řádionfline).



Závěrečná ustanovení

e.97. TytoiObchodníipodmínkyijsouinedílnouisoučástiDistribučníismlouvyiaiKupníchismluv.

e.98. PrávníivztahyivznikléiziDistribučníismlouvyineboiKupníismlouvyimeziiDodavatelemiai
PartneremiseiřídíiprávemiČeskéirepublikyisivyloučenímikolizníchinoremimezinárodníhoi
právaisoukromého.

e.99. DistribučníismlouvuineboiKupníismlouvyiuzavřenéivisouladuisitěmitoiObchodnímii
podmínkamiilzeiměnitijenipísemně.

e.100. Partnerinaisebeipřebíráinebezpečíizměnyiokolnostiveismyslui§i1765iodst.i2iobčanskéhoi
zákoníku.

e.101. NedílnouisoučástitěchtoiObchodníchipodmínekijsouinásledujícíipřílohy:

1. Marketngovýiplán

e.102. TytoiObchodníipodmínkyinabývajíiúčinnostidnei23.5.2018.

e.103. KontaktníiúdajeiDodavatele:i

a) adresaiproidoručování: O.K...,is.r.o.

Hybešovai42

602i00iBrno

b) adresaielektronickéipošty: info@okgffamily.cz

c) Telefon: i (+420)i543i12i82i85i



MARKETINGOVÝ PLÁN
příloha obchodních podmínek společnostiiO.K.G., s.r.o.

seisídlemiHybešovai42,i602i00iBrno,iIČO:i262i41i919,i
zapsanéiviobchodnímirejstříkuipodisp.izn.iCi39584ivedenouiKrajskýmisoudemiviBrně

e) Základní ustanovení

‒MarketngovýiplánistanovíipodmínkyiaivýšeiProvizeiPartneraiaijeinedílnouisoučástiaipřílohoui
Obchodníchipodmínek.

‒Proiúčelyitohotoidokumentuimajíinížeiuvedenéipojmyiuváděnéisivelkýmipočátečnímipísmenemi
následujícíivýznam:

Body bodovéiohodnoceníivýrobkůiDodavateleiuvedené
na i Webové i stránce, i které i je i rozhodné i pro
stanoveníiOsobníhoiobjemu

Smlouva  o  členství
OKG

smlouvaioipopisujícíivztahiaizávazkyiDodavateleis
Partnerem i uzavřená i mezi i Dodavatelem i a
Partnerem

Dodavatel obchodní i společnost i O.K..., i s.r.o., i se i sídlem
Hybešova i 42, i 602 i 00 i Brno,i IČO: i 262 i 41i919,
zapsanou i viobchodním i rejstříku i pod i sp. i zn.
Ci39584ivedenouiuiKrajskéhoisouduiviBrně

Fixovaný  VK
(Fixovaný  Vedoucí
konzultant)

popisujeivztahiPartnerainaipozici iminimálněiVK
(veismysluipozicidleiodst.i.)ivůčiiPartnerovi,ikterý
je i vůči i němu i vipostavení i Sponzora, i pro i účely
určení i pozice i tohoto i PartnerafSponzora
vimanažerskýchipozicíchi(poziceiManažeriaivyšší
veismysluipozicidleiodst. i.)iizaiFixovanéhoiVKise
považuje i Partner i ve i Spodní i linii, i který i splní
základní i podmínky i kvaliikace i VK i (dle i odst. i.),
přičemž i za i Fixovaného i VK i se i tento i Partner
považujeipoicelýizbytekiobdobíi12ikalendářních
měsícůipočínajeiúnoremi(včetně),iveikterémibylo
ixace idosaženo i (tedy inejdéle ido i konce i tohoto
12měsíčníhoiobdobí)

Maloobchodní
program

máivýznamidleičl.ig)



Marketingový plán tento i dokumenti i nedílná i součást i a i příloha
Obchodníchipodmínek,ikteráistanovíipodmínkyia
výšeiProvize

Obchodní podmínky dokument, i kterým i se i řídí i Distribuční i smlouva
mezi i Dodavatelem i a i Partneremi i Marketngový
plánijeisoučástiaipřílohouiObchodníchipodmínek

OKG Konto součást i Uživatelského i účtu i vipodobě i konta, i na
které i je i Partnerovi i zasílána i Provize, i která i má
peněžitouiformu

Osobní objem máivýznamidleiodst.i.iijednotkouijeiBod

Partner osoba,ikteráijeidistributoremivýrobkůiDodavatele
veismysluiObchodníchipodmínek

Podnikatelský
program

máivýznamidleičl.ii.

Provize odměna i Partnera i ve i formě i peněžité i odměny
neboimnožstevníhoibonusuivýrobkůiDodavatele
založená i na i odběru i výrobků i Dodavatele
Partneremineboi jinými iPartnery, ivůči ikterými je
vipoziciiSponzoraiaikteříijsouivijehoiSpodníilinii

Royalty objem máivýznamidleiodst.i.iijednotkouijeiBod

Skupinový objem máivýznamidleiodst.i.iijednotkouijeiBod

Smluvní strany DodavateliaiPartner

Spodní linie je i tvořena i jinými i Partnery, i které i do idistribuční
sítě i Dodavatele i zapojil i Partner i (a i je i vůči i nim
vipoziciiSponzora),ijakožiiidalšímiiPartnery,ikteré
do i distribuční i sítě i Dodavatele i zapojili i tto i jiní
Partneřiii

Spodní i linie i se i dělí i do i stupňů i podle i počtu
Partnerůiviřaděiitj.iprvníiPartner,ikteréhoizapojil
Partneri–iSponzor,ijeinai1.istupni,idruhýiPartner,
kterýibylizapojeniPartnereminai1.istupni,ijeivůči
Partnerovii–iSponzoroviinai2.istupniiaitakidálei

Spodní i linie i se i dělí i do i generací i podle i počtu
Partnerů i viřadě, i kteří i sami i dosáhli i alespoň
100iOsobníhoiobjemuiitj. iprvní iPartner, ikterého



zapojil i Partner i – i Sponzor i a i který i sám i dosáhl
alespoň i100iOsobního iobjemu, i je i vi1. i generaci,
druhý i Partner, i kterého i zapojil i Partner
vi1.igeneraci i a i který i sám i dosáhl i alespoň
100iOsobního i objemu, i je i vůči i Partnerovi i –
Sponzoroviivi2.igeneraciiaitakidálei

Sponzor stávajícíiPartner,ikterýizapojíinovéhoiPartneraido
distribučníisítěiDodavatele

Týmový objem máivýznamidleiodst.i.iijednotkouijeiBod

Uživatelský účet součást iWebové i stránky, i která i je i zpřístupněna
právěi jednomuiPartnerovi iai je izřízenairegistrací
dleiObchodníchipodmínekipoizadáníipřístupových
údajů

Velkoobchodní cena cena,izaikterouimohouiPartneřiinakoupitivýrobky
od i Dodavatelei i blíže i deinována i Obchodními
podmínkami

Velkoobchodní
program

máivýznamidleičl.ih.

Webová stránka internetová i stránka i Dodavatele i umístěná i na
https://www.okgffamily.cz/

f) Obecná pravidla

‒ProvizeijeistanovenainaizákladěipodmínekiuvedenýchivitomtoiMarketngovémiplánu,ipřičemžiexistují
třiischémataistanoveníiProvize,ikteráiseivzájemněinevylučují,ialeiPartneroviimůžeivzniknouti
nárokinaiProviziinaizákladěikaždéhoizitěchtoischématisamostatně.iTěmitoischématyijsou:

1. Maloobchodníiprogrami

2. Velkoobchodníiprogrami

3. Podnikatelskýiprogram.

g) Maloobchodní program

‒VirámciiMaloobchodníhoiprogramuivznikáiPartneroviinárokinaiProviziivipodoběipeněžitéiodměnyi
závisléinaijehoiOsobnímiobjemu.

‒PravidlaiproizískáváníiBodůidoiOsobníhoiobjemuijsouinásledující:

https://www.okg-family.cz/


1. PartnerisbíráiBodyikoupíivýrobkůiDodavateleiodiDodavatele.

2. PartnerinabýváipočetiBodů,ikterýijeiuvedeninaiWebovéistránceiviokamžikuiučiněníi
objednávky,iaitoiokamžikemizaplaceníikupníicenyipříslušnéhoivýrobku.

3. BodyiseiPartneroviizapočítávajíidoijehoimaloobchodníhoiprogramuipočínajeiprvními
kalendářnímiměsícem,iveikterémiPartnerizískáialespoňi100iBodů,iaitoinaidobui
následujícíchi12ikalendářníchiměsícůi(vč.iprvníhoikalendářníhoiměsíce,ivei
kterémiPartneripoprvéizískali100iBodů),ipřičemžiseizaipodmínekiodst.i4.iai5.i
MarketngovéhoiplánuisčítajíisijižizískanýmiiBodyivitomtoi12měsíčnímiobdobí.i
Uplynutmi12ikalendářníchiměsícůiseiOsobníiobjemiPartneraianulujeiaipočínajei
dalšímikalendářnímiměsícem,iveikterémiPartnerizískáialespoňi100iBodů,izačínái
novéiobdobíi12ikalendářníchiměsíců,iviněmžiseiBodyizaipodmínekitohotoi
odstavce,iodst.i4.iai5.iMarketngovéhoiplánuisčítajíivimaloobchodnímiprogramui
Partnera.

4. Bodyiseikimaloobchodnímuiprogramuizaipříslušnéiobdobíi12ikalendářníchiměsícůi
připočítajíikeikonciikalendářníhoiměsíce,iveikterémibylyizískányi(zaipředpokladui
naplněníipodmínkyiodst.i5.iMarketngovéhoiplánu).

5. BodyizískanéivikalendářnímiměsíciiseiPartneroviizapočítávajíidoijehoi
maloobchodníhoiprogramuipouzeizaipředpokladu,ižeiPartnerizískáivipříslušnémi
kalendářnímiměsíciialespoňi100iBodů.iPokudiPartnerinezískáivipříslušnémi
kalendářnímiměsíciialespoňi100iBodů,inezapočítávajíiseimuidoijehoi
maloobchodníhoiprogramuizaitentoikalendářníiměsícižádnéiBody.

‒ProvizeivirámciiMaloobchodníhoiprogramuimáiformuiměsíčníipeněžitéiodměnyivypočtenéinaizákladě
podíluinaiaktuálnímiOsobnímiobjemuiPartnera,ipřičemživelikostipodíluijeiurčenaidlei
následujícíhoipřehledu:

Osobní objem Velikost podílu

100iaži299,9iBodů 3i%

300iaži599,9iBodů 4i%

600iaži899,9iBodů 5i%

900iaži1199,9iBodů 6i%

1200iBodůiaivícei 9i%



ProvizeiseizaipříslušnýikalendářníiměsíciurčíijakoipodílinaiaktuálnímiOsobnímiobjemuizaokrouhlenýi
naiceléiBodyidleiobecnýchimatematckýchipravidelivynásobenýičástkoui18iKč.

‒ ProviziivirámciiMaloobchodníhoiprogramuizašleiDodavatelinaiOK.iKontoiPartneraivždy
ki15.idniikalendářníhoiměsíce,ikterýinásledujeipoiměsíci,izainěžijeiprovizeiposkytována
(neboinejbližšíipracovníiden).iProvizeivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuijeiziOK.iKonta
přeposlánainaibankovníičiijinýiúčetizadanýiPartneremivždyiki20.idniikalendářníhoi
měsíce,ikterýinásledujeipoiměsíci,izainěžijeiprovizeiposkytovánai(neboinejbližšíi
pracovníiden).

‒PokudiPartneriodstoupíiodismlouvy,inaijejímžizákladěimuivzniklinárokinaiBody,izijakéhokolividůvodui
neboioditakovéismlouvyiodstoupíiDodavatelizidůvoduiporušeníipovinnostizeistranyiPartnera,
ztrácíiPartnerinárokinaiBodyizeizrušenéismlouvyiaizavazujeiseiPartnerinahraditiDodavatelii
rozdíliviProviziivirámciiMaloobchodníhoiprogramu,ikteráimuibylaivyplacena,ioprotiProvizii
virámciiMaloobchodníhoiprogramu,inaikterouimuivzniklinárokipoizohledněníiodstoupeníiodi
smlouvy.iPartnerijeipovineniDodavateliitentoirozdílinahraditinejpozdějiidoi7idníioditoho,icoi
došloikiodstoupeníiodismlouvy.

h) Velkoobchodní program

‒VirámciiVelkoobchodníhoiprogramuivznikáiPartneroviinárokinaiProviziivipodoběimnožstevníhoi
bonusuipřiinákupuivýrobkůiDodavatele,iaitoidleinásledujícíhoipřehledu:

Počet kusů téhož druhu výrobků Dodavatele 
(virámciijednéiobjednávky)

Počet kusů výrobků Dodavatele pro 
Partnera zdarma

7ikusů 1ikus

10ikusů 2ikusy

ProistanoveníipočtuikusůivýrobkůiDodavateleikupovanýchivirámciijednéiobjednávkyijeirozhodné,izdai
seijednáioivýrobkyitéhožidruhu.iNelzeikombinovativýrobkyijinýchidruhů,ilzeivšaki
kombinovatipříchutě.

‒VýrobkyiDodavateleiproiPartnerizdarma,ikteréipředstavujíiProviziivirámciiVelkoobchodníhoi
programu,ibudouiPartneroviidodányiDodavatelemispolečněisivýrobkyivirámciiobjednávky,ipři
kteréiPartneroviivzniklinaitutoiProviziinárok,ivisouladuisiObchodnímiipodmínkami.

‒PokudiPartneriodstoupíiodismlouvy,ivijejímžirámciimuivzniklinárokinaiProviziivirámcii
Velkoobchodníhoiprogramu,izijakéhokolividůvoduineboioditakovéismlouvyiodstoupíi
DodavateleizidůvoduiporušeníipovinnostizeistranyiPartnera,iztrácíiPartnerinárokinaitutoi
ProviziizavazujeiseijiivráttiDodavateliinebo,inenífliitoimožné,inahraditiDodavateliipeněžitoui
hodnotuitétoiProvize,iaitoidleiVelkoobchodníchiceniplatnýchiviokamžiku,ikdyibylaiučiněnai
objednávka,inaijejímžizákladěibylaitatoiProvizeiPartneroviiposkytnuta.iPartnerijeipovineni
tutoiProviziiDodavateliivráttineboinahraditinejpozdějiidoi7idníioditoho,icoidošloi
kiodstoupeníiodismlouvy.iUstanoveníiseiuplatníitotožněirovněživipřípadě,ižeidojdei
kiodstoupeníipouzeiodičástismlouvy.



i)Podnikatelský program

‒VirámciiPodnikatelskéhoiprogramuivznikáiPartneroviinárokinaiProviziivipodoběipeněžitéiodměnyi
závisléinaijehoiTýmovémiobjemu,ipřípadněiRoyaltyiobjemuiaiSkupinovéhoiobjemu,iaitoi
podleipoziceiPartneraividistribučníisítiDodavatele.

‒ TýmovýmiobjememiseirozumíisoučetiOsobníchiobjemůiiPartneraiaijinýchiPartnerůivijehoiSpodníilinii.
DoiTýmovéhoiobjemuiseivšakinezapočítávajíitiPartneřiivijehoiSpodníilinii,ikteříidosáhliisamii
naipozicii„Vedoucíikonzultant“iaivyšší.

RoyaltyiobjememiseirozumíisoučetiTýmovýchiobjemůijinýchiPartnerůiveiSpodníiliniiinaipozicii
„Vedoucíikonzultant“iaivyšší.

SkupinovýmiobjememiseirozumíisoučetiTýmovéhoiobjemuiaiRoyaltyiobjemu.

‒ProvizeivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuiseiodvíjíiodipozice,inaikteréiPartnerije.iPoziceijeiurčenai
dleinásledujícíhoipřehledui(odinejnižšíipoinejvyšší):

Název pozice Podmínky kvalifkace

Aktivní partner (AP) 100iaži399,9iTýmovéhoiobjemuizaikalendářníiměsíciiminimálněi100i
Osobníhoiobjemu

Konzultant (K) 400iaži1199,9iTýmovéhoiobjemuizaikalendářníiměsíciiminimálněi100i
Osobníhoiobjemu

Vedoucí konzultant (VK) Základní podmínky kvalifkace VK:

d) 1200iaivíceiTýmovéhoiobjemuizaikalendářníiměsíciiminimálněi100
Osobníhoiobjemuiinebo

e) 1200iaivíceiOsobníhoiobjemuizaikalendářníiměsíc

Platnost kvalifkace VK:

KvaliikaceiVKijeiplatnáipoidobui12ikalendářníchiměsícůipočínajei
kalendářnímiměsíceminásledujícímipoikalendářnímiměsíci,ivei
kterémiPartnerisplnilizákladníipodmínkyikvaliikaceiVK,iplusi
případněidoikonceitzv.irekvaliikačníhoiobdobíiirekvaliikačními
obdobímijei12ikalendářníchiměsícůiodiúnorai(včetně).

Prodloužení kvalifkace VK:

KvaliikaceiVKiseiprodlužujeioidalšíiobdobíiplatnostikvaliikaceiVKi(odi
konceistávajícíhoiobdobíikvaliikaceiVK),ipokudinejpozdějiidoi
únorai(včetně)iveistávajícímiobdobíiplatnostikvaliikaceiVKi
Partneridosáhnei1200iTýmovéhoiobjemu.

Manažer (M) Základní podmínky kvalifkace M:

ManažeremiseistáváiPartnerinaipoziciiVK,ikterýiběhemijednohoiobdobíi
platnostikvaliikaceiVKizískáidoisvéiSpodníilinieivi1.igeneracii
dva Partnery na pozici Fixovaných VK (tj.ikteříisamiisplníi
podmínkyikvaliikaceiVKiaijsouipovažováníizaiFixovanéiVK),iaitoi
odikalendářníhoiměsíceinásledujícíhoipoikalendářnímiměsíci,ive
kterémidruhýizitěchtoiPartnerůiveiSpodníiliniiivi1.igeneracii



splnilipodmínkyikvaliikaceiVK.

Platnost kvalifkace M:

KvaliikaceiMijeiplatnáipoidobui12ikalendářníchiměsícůipočínajei
kalendářnímiměsíceminásledujícímipoikalendářnímiměsíci,ivei
kterémiPartnerisplnilizákladníipodmínkyikvaliikaceiM,iplusi
případněidoikonceitzv.irekvaliikačníhoiobdobíiirekvaliikačními
obdobímijei12ikalendářníchiměsícůiodiúnorai(včetně).

Prodloužení kvalifkace M:

KvaliikaceiMiseiprodlužujeioidalšíiobdobíiplatnostikvaliikaceiMi
(odikonceistávajícíhoiobdobíikvaliikaceiM),ipokudinejpozdějii
doiúnorai(včetně)iveistávajícímiobdobíiplatnostikvaliikaceiMi
splníiPartner:

d) základníipodmínkyikvaliikaceiVKiiaisoučasně

e) základníipodmínkyikvaliikaceiM,ipřičemžipodmínkyisei
považujíizaisplněné,ipokudijeiviPartnerověiSpodníiliniiivi1.i
generaciiodpovídajícíipočetiFixovanýchiVKi(Partnerinemusíi
doisvéiSpodníiliniei1.igeneraceishánětinovéiFixovanéiVKi
viodpovídajícímipočtu).

PokudiPartnerinesplníipodmínkyiproiprodlouženíikvaliikaceiM,ipočínajei
novýmirekvaliikačnímiobdobímimáipoziciidleisvéhoiTýmovéhoi
objemuiaipočtuiPartnerůivijehoiSpodníiliniiivi1.igeneraciinai
poziciiVK.

Vedoucí manažer (VM) Základní podmínky kvalifkace VM:

VedoucímimanažeremiseistáváiPartnerinaipoziciimin.iVK,ikterýiběhemi
jednohoiobdobíiplatnostikvaliikaceiVKizískáidoisvéiSpodníilinie
vi1.igeneraciipět Partnerů na pozici VKi(tj.ikteříisamiisplníi
podmínkyikvaliikaceiVKiaijsouipovažováníizaiFixovanéiVK),iaitoi
odikalendářníhoiměsíceinásledujícíhoipoikalendářnímiměsíci,ive
kterémipátýizitěchtoiPartnerůiveiSpodníiliniiivi1.igeneraciisplnili
podmínkyikvaliikaceiVK.

Platnost kvalifkace VM:

KvaliikaceiVMijeiplatnáipoidobui12ikalendářníchiměsícůipočínajei
kalendářnímiměsíceminásledujícímipoikalendářnímiměsíci,ivei
kterémiPartnerisplnilizákladníipodmínkyikvaliikaceiVM,iplusi
případněidoikonceitzv.irekvaliikačníhoiobdobíiirekvaliikačními
obdobímijei12ikalendářníchiměsícůiodiúnorai(včetně).

Prodloužení kvalifkace VM:

KvaliikaceiVMiseiprodlužujeioidalšíiobdobíiplatnostikvaliikaceiVMi
(odikonceistávajícíhoiobdobíikvaliikaceiVM),ipokudinejpozdějii
doiúnorai(včetně)iveistávajícímiobdobíiplatnostikvaliikaceiVMi
splníiPartner:

f) základníipodmínkyikvaliikaceiVKiiaisoučasně

g) základníipodmínkyikvaliikaceiVM,ipřičemžipodmínkyisei
považujíizaisplněné,ipokudijeiviPartnerověiSpodníiliniii
vi1.igeneraciiodpovídajícíipočetiFixovanýchiVKi(Partneri



nemusíidoisvéiSpodníiliniei1.igeneraceishánětinovéi
FixovanéiVKiviodpovídajícímipočtu).

PokudiPartnerinesplníipodmínkyiproiprodlouženíikvaliikaceiVM,ipočínajei
novýmirekvaliikačnímiobdobímimáipoziciidleisvéhoiTýmovéhoi
objemuiaipočtuiPartnerůivijehoiSpodníiliniiivi1.igeneraciinai
poziciiVK.

Výkonný manažer 
(VkM)

Základní podmínky kvalifkace VkM:

VedoucímimanažeremiseistáváiPartnerinaipoziciimin.iVK,ikterýiběhemi
jednohoiobdobíiplatnostikvaliikaceiVKizískáidoisvéiSpodníilinie
vi1.igeneraciisedm Partnerů na pozici VKi(tj.ikteříisamiisplníi
podmínkyikvaliikaceiVKiaijsouipovažováníizaiFixovanéiVK),iaitoi
odikalendářníhoiměsíceinásledujícíhoipoikalendářnímiměsíci,ive
kterémisedmýizitěchtoiPartnerůiveiSpodníiliniiivi1.igeneracii
splnilipodmínkyikvaliikaceiVK.

Platnost kvalifkace VkM:

KvaliikaceiVkMijeiplatnáipoidobui12ikalendářníchiměsícůipočínajei
kalendářnímiměsíceminásledujícímipoikalendářnímiměsíci,ivei
kterémiPartnerisplnilizákladníipodmínkyikvaliikaceiVkM,iplusi
případněidoikonceitzv.irekvaliikačníhoiobdobíiirekvaliikačními
obdobímijei12ikalendářníchiměsícůiodiúnorai(včetně).

Prodloužení kvalifkace VkM:

KvaliikaceiVkMiseiprodlužujeioidalšíiobdobíiplatnostikvaliikaceiVkMi
(odikonceistávajícíhoiobdobíikvaliikaceiVkM),ipokudinejpozdějii
doiúnorai(včetně)iveistávajícímiobdobíiplatnostikvaliikaceiVkM
splníiPartner:

h) základníipodmínkyikvaliikaceiVKiiaisoučasně

i) základníipodmínkyikvaliikaceiVkM,ipřičemžipodmínkyisei
považujíizaisplněné,ipokudijeiviPartnerověiSpodníiliniii
vi1.igeneraciiodpovídajícíipočetiFixovanýchiVKi(Partneri
nemusíidoisvéiSpodníiliniei1.igeneraceishánětinovéi
FixovanéiVKiviodpovídajícímipočtu).

PokudiPartnerinesplníipodmínkyiproiprodlouženíikvaliikaceiVkM,ipočínaje
novýmirekvaliikačnímiobdobímimáipoziciidleisvéhoiTýmovéhoi
objemuiaipočtuiPartnerůivijehoiSpodníiliniiivi1.igeneraciinai
poziciiVK.

Generální manažer 
(GM)

Základní podmínky kvalifkace GM:

VedoucímimanažeremiseistáváiPartnerinaipoziciimin.iVK,ikterýiběhemi
jednohoiobdobíiplatnostikvaliikaceiVKizískáidoisvéiSpodníilinie
vi1.igeneraciidevět a více Partnerů na pozici VKi(tj.ikteříisamii
splníipodmínkyikvaliikaceiVKiaijsouipovažováníizaiFixovanéiVK),
aitoiodikalendářníhoiměsíceinásledujícíhoipoikalendářními
měsíci,iveikterémidevátýizitěchtoiPartnerůiveiSpodníiliniiivi1.i
generaciisplnilipodmínkyikvaliikaceiVK.

Platnost kvalifkace GM:

Kvaliikacei.Mijeiplatnáipoidobui12ikalendářníchiměsícůipočínajei
kalendářnímiměsíceminásledujícímipoikalendářnímiměsíci,ivei



kterémiPartnerisplnilizákladníipodmínkyikvaliikacei.M,iplusi
případněidoikonceitzv.irekvaliikačníhoiobdobíiirekvaliikačními
obdobímijei12ikalendářníchiměsícůiodiúnorai(včetně).

Prodloužení kvalifkace GM:

Kvaliikacei.Miseiprodlužujeioidalšíiobdobíiplatnostikvaliikacei.Mi
(odikonceistávajícíhoiobdobíikvaliikacei.M),ipokudinejpozdějii
doiúnorai(včetně)iveistávajícímiobdobíiplatnostikvaliikacei.Mi
splníiPartner:

j) základníipodmínkyikvaliikaceiVKiiaisoučasně

k) základníipodmínkyikvaliikacei.M,ipřičemžipodmínkyisei
považujíizaisplněné,ipokudijeiviPartnerověiSpodníiliniii
vi1.igeneraciiodpovídajícíipočetiFixovanýchiVKiFixovanýchi
VKi(PartnerinemusíidoisvéiSpodníiliniei1.igeneraceisháněti
novéiFixovanéiVKiviodpovídajícímipočtu).

PokudiPartnerinesplníipodmínkyiproiprodlouženíikvaliikacei.M,ipočínajei
novýmirekvaliikačnímiobdobímimáipoziciidleisvéhoiTýmovéhoi
objemuiaipočtuiPartnerůivijehoiSpodníiliniiivi1.igeneraciinai
poziciiVK.

PoziceinejsouikumulatvníiaiPartnerizastáváivždyipouzeinejvyššíizipozic,iproikteréisplnilipodmínkyi
kvaliikace.

‒ProvizeivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuijeiurčenaijakoinásledující:

c) ProvizeiPartnerainaipoziciiAktvníipartneriaivyššíiziobratuiPartnerůivi1.iaži4.igeneraci
jehoiSpodníiliniei

d) ProvizeiPartnerinaipoziciiVedoucíikonzultantiaivyššíiziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíchi
generacíchijehoiSpodníiliniei(tzv.ihloubkovýibonus)i

e) ProvizeiPartnerainaipoziciiManažeriaivyššíizeiSkupinovéhoiobjemui(tzv.iRozdílovýi
manažerskýibonus).

FormaiProvizeivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuiaijejíivýšeijsouiurčenyidleinásledujícíhoi
přehledu:

Pozice Partnera Forma Provize a její výše

Aktivní partner (AP) Přiidosaženíi100iaži299,i9iTýmovéhoiobjemuizískáváiPartnerinaipozicii
AKizaijedenikalendářníiměsícipeněžitouiodměnuiveivýšii3i%i
ziobratuiPartnerůivi1.,i2.iai3.igeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

Přiidosaženíi300iaži399,9iTýmovéhoiobjemuizískáváiPartnerinaipozicii
AKizaijedenikalendářníiměsícipeněžitouiodměnuiveivýšii6i%i
ziobratuiPartnerůivi1.,i2.iai3.igeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

Konzultant (K) Přiidosaženíi400iaži499,9iTýmovéhoiobjemuizískáváiPartnerinaipozicii
Kizaijedenikalendářníiměsícipeněžitouiodměnuiveivýšii7i%i



ziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

Přiidosaženíi500iaži1199,9iTýmovéhoiobjemuizískáváiPartnerinaipozicii
Kizaijedenikalendářníiměsícipeněžitouiodměnuiveivýšii8i%i
ziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

Vedoucí konzultant 
(VK)

PartnerinaipoziciiVKizískáváizaijedenikalendářníiměsíc:

l) peněžitouiodměnuiveivýšii9i%iziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai4.i
generaciiveisvéiSpodníiliniiivygenerovanéhoivitomtoikalendářním
měsíciiia

m) peněžitouiodměnui(tzv.ihloubkovýibonus)iveivýšii1i%i
ziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíigeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

Manažer (M) PokudiPartnerinaipoziciiMidosáhneizaikalendářníiměsíciudržovacíhoi
objemu:

n) min.i300iTýmovéhoiobjemu,iaisoučasně

o) min.i100iOsobníhoiobjemu,

získáváizaitentoikalendářníiměsíc:

p) peněžitouiodměnuiveivýšii9i%iziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai
4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniiivygenerovanéhoivitomtoi
kalendářnímiměsíciiia

q) peněžitouiodměnui(tzv.ihloubkovýibonus)iveivýšii3i%i
ziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíigeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

PokudiPartnerinaipoziciiMimimoivýšeiuvedenýchipodmíneki
udržovacíhoiobjemuidosáhneinavícizaikalendářníiměsícimin.i
2000iRoyaltyiobjemuivi1.iaži3.igeneraciisvéiSpodníilinie,ináležíi
muizaitentoikalendářníiměsícidáleipeněžitáiodměnaiveivýšii1i%i
obratuivšechiPartnerůizapojenýchivijehoiSkupinovémiobjemu.

NedosáhlifliivšakiPartnerinaipoziciiMialespoňi300iTýmovéhoiobjemu,i
náležíimuipouzeiProvizeidleinižšíchipozic.

Vedoucí manažer 
(VM)

PokudiPartnerinaipoziciiVMidosáhneizaikalendářníiměsíciudržovacíhoi
objemu:

r) min.i300iTýmovéhoiobjemu,iaisoučasně

s) min.i100iOsobníhoiobjemu,

získáváizaitentoikalendářníiměsíc:

t) peněžitouiodměnuiveivýšii9i%iziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai
4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniiivygenerovanéhoivitomtoi
kalendářnímiměsíciiia

u) peněžitouiodměnui(tzv.ihloubkovýibonus)iveivýšii9i%i
ziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíigeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

PokudiPartnerinaipoziciiVMimimoivýšeiuvedenýchipodmínekiudržovacíhoi



objemuidosáhneinavícizaikalendářníiměsícimin.i6000iRoyaltyiobjemuivi1.
aži3.igeneraciisvéiSpodníilinie,ináležíimuizaitentoikalendářníiměsícidálei
peněžitáiodměnaiveivýšii2iaži3i%iobratuivšechiPartnerůizapojenýchi
vijehoiSkupinovémiobjemu.

NedosáhlifliivšakiPartnerinaipoziciiVMialespoňi300iTýmovéhoiobjemu,ináležíi
muipouzeiProvizeidleinižšíchipozic.

Výkonný manažer 
(VkM)

PokudiPartnerinaipoziciiVkMidosáhneizaikalendářníiměsíciudržovacíhoi
objemu:

v) min.i100iTýmovéhoiobjemu,iaisoučasně

w) min.i100iOsobníhoiobjemu,

získáváizaitentoikalendářníiměsíc:

x) peněžitouiodměnuiveivýšii9i%iziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai
4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniiivygenerovanéhoivitomtoi
kalendářnímiměsíciiia

y) peněžitouiodměnui(tzv.ihloubkovýibonus)iveivýšii9i%i
ziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíigeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

PokudiPartnerinaipoziciiVkMimimoivýšeiuvedenýchipodmíneki
udržovacíhoiobjemuidosáhneinavícizaikalendářníiměsícimin.i
12000iRoyaltyiobjemuivi1.iaži3.igeneraciisvéiSpodníilinie,ináležíi
muizaitentoikalendářníiměsícidáleipeněžitáiodměnaiveivýšii3iaži
6i%iobratuivšechiPartnerůizapojenýchivijehoiSkupinovémi
objemu.

NedosáhlifliivšakiPartnerinaipoziciiVkMialespoňi100iTýmovéhoi
objemu,ináležíimuipouzeiProvizeidleipoziceiPartner.

Generální manažer 
(GM)

PokudiPartnerinaipozicii.Midosáhneizaikalendářníiměsíciudržovacíhoi
objemu:

z) min.i100iTýmovéhoiobjemu,iaisoučasně

aa) min.i100iOsobníhoiobjemu,

získáváizaitentoikalendářníiměsíc:

bb) peněžitouiodměnuiveivýšii9i%iziobratuiPartnerůivi1.,i2.,i3.iai
4.igeneraciiveisvéiSpodníiliniiivygenerovanéhoivitomtoi
kalendářnímiměsíci.iia

cc) peněžitouiodměnui(tzv.ihloubkovýibonus)iveivýšii9i%i
ziobratuiPartnerůivi5.iaidalšíigeneraciiveisvéiSpodníiliniii
vygenerovanéhoivitomtoikalendářnímiměsíci.

PokudiPartnerinaipozicii.Mimimoivýšeiuvedenýchipodmíneki
udržovacíhoiobjemuidosáhneinavícizaikalendářníiměsícimin.i
20000iRoyaltyiobjemuivi1.iaži3.igeneraciisvéiSpodníilinie,ináležíi
muizaitentoikalendářníiměsícidáleipeněžitáiodměnaiveivýšii3iaži
9i%iobratuivšechiPartnerůizapojenýchivijehoiSkupinovémi
objemu.

NedosáhlifliivšakiPartnerinaipozicii.Mialespoňi100iTýmovéhoiobjemu,i
náležíimuipouzeiProvizeidleipoziceiPartner.



‒PartnerizískáiProviziivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuipouzeizaisvouinejvyššíipozicii(případněizai
poziciinižší,ipokudinesplníistanovenéiminimálníipožadavkyitzv.iudržovacíhoiobjemu)iiProvizei
virámciiPodnikatelskéhoiprogramuipříslušejícíijednotlivýmipozicíminejsouikumulatvní.

‒ ProviziivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuizašleiDodavatelinaiOK.iKontoiPartneraivždyi
ki15.idniikalendářníhoiměsíce,ikterýinásledujeipoiměsíci,izainěžijeiprovizeiposkytována
(neboinejbližšíipracovníiden).iProvizeivirámciiPodnikatelskéhoiprogramuijeiziOK.iKonta
přeposlánainaibankovníičiijinýiúčetizadanýiPartneremivždyiki20.idniikalendářníhoi
měsíce,ikterýinásledujeipoiměsíci,izainěžijeiprovizeiposkytovánai(neboinejbližšíi
pracovníiden).


	Základní ustanovení
	a.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti mezi společností O.K.G., s.r.o., se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 262 41 919 (dále jen „Dodavatel“), a Partnerem vzniklé z:
	a.2. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
	Uživatelský účet

	a.3. Partner provede Registraci Uživatelského účtu na Webové stránce za účelem nakupování zboží prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce, v distribučním skladu nebo u svého Sponzora. Registrací vzniká Partnerovi právo nakupovat Dodavatele výrobky a tyto dále prodávat Zákazníkům či dalším podřízeným Partnerům. Registrací Uživatelského účtu Partnerovi nevzniká povinnost vykonávat obchodní činnost.
	a.4. Partner si registruje Uživatelský účet tak, že na Webových stránkách vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu pro doručování, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, Přístupové údaje a také registrační číslo a emailovou adresu svého Sponzora, a následně je uloží. Zároveň musí Partner vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen jako „Registrace“).
	a.5. Má se za to, že údaje uvedené Partnerem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Partner.
	a.6. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou registrační číslo a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Partner i Dodavatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
	a.7. Partner není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
	a.8. Dodavatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Partner poruší své povinnosti vyplývající z Distribuční smlouvy nebo Kupní smlouvy, včetně těchto Obchodních podmínek.
	a.9. Partner bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
	Platnost Registrace

	a.10. Registrace je platná po jeden rok ode dne jejího provedení. Platností Registrace se řídí doba, na kterou je uzavřena Distribuční smlouva; s ukončení platnosti Registrace z jakéhokoliv důvodu automaticky končí rovněž závazek z Distribuční smlouvy.
	a.11. Pro pokrytí administrativních nákladů a udržení v Evidenci Partnerů je Partner povinen zaplatit roční obnovovací poplatek, který prodlužuje platnost Registrace o další jeden rok.
	a.12. Výše ročního obnovovacího poplatku je uvedena v platném Ceníku. Roční obnovovací poplatek je splatný na rok dopředu, a to vždy k datu Registrace v daném roce.
	a.13. Pokud Partner neuhradí roční obnovovací poplatek, jeho Registrace zaniká.
	a.14. Dodavatel je oprávněn zrušit Registraci Partnera, který podstatným způsobem poruší ustanovení těchto Obchodních podmínek.
	a.15. Jestliže se Partner rozhodne ukončit své členství v distribuční síti Dodavatele (svou Registraci) před uplynutím doby platnosti Registrace, musí Dodavateli doručit výpověď, a to prostřednictvím listovní zásilky nebo elektronické zprávy zaslané z adresy elektronické pošty Partnera uvedené v rámci Registrace. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet první den kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď Dodavateli doručena. Partner bere na vědomí, že poté, co Dodavatel přijme jeho výpověď, může on i jeho manžel/registrovaný partner požádat o novou Registraci nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data, kdy Dodavatel obdržel předmětnou výpověď.
	a.16. Dodavatel je oprávněn ukončit členství Partnera v distribuční síti Dodavatele v průběhu platnosti Registrace prostřednictvím výpovědi doručené Partnerovi listovní zásilkou nebo elektronickou zprávou na adresu elektronické pošty Partnera uvedené v rámci Registrace. Výpovědní doba činí 1 měsíc a započne běžet první den kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď Partnerovi doručena.
	Uzavření Kupní smlouvy

	a.17. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu na Webové stránce, telefonu nebo elektronické zprávy odeslané z adresy elektronické pošty Partnera uvedené v rámci Registrace.
	a.18. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zejména Dodavatel není povinen pokrýt objem výrobků, požadovaných Partnerem pro jeho obchodní činnost. Množství Partnerovi prodávaných výrobků bude limitováno aktuálními skladovými a obchodními možnostmi Dodavatele. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
	a.19. Pro objednání zboží prostřednictvím Webové stránky Partner vybere druh zboží a vloží ho do Nákupního košíku v jím požadovaném množství a vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje:
	b) údaje o objednávaném druhu zboží a jeho množství,
	c) údaje o zvoleném způsobu úhrady Velkoobchodní ceny,
	d) údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
	e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
	(dále jen „Objednávka“).
	e.1. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ je návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“). Za Nabídku se rovněž považuje obdobná objednávka učiněná prostřednictvím telefonu nebo emailu.
	e.2. Před zasláním Objednávky zboží je Partnerovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Partnera zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
	e.3. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky (vč. objednávky formou telefonu nebo emailu) odešle Partnerovi elektronickou zprávou na adresu elektronické pošty uvedené v rámci Registrace oznámení o obdržení Objednávky. Odesláním tohoto oznámení Partnerovi, které potvrdí, že objednané zboží je dostupné (dále jen „Akceptace“), je uzavřena Kupní smlouva.
	e.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
	e.5. Žádným ustanovením těchto Obchodních podmínek není omezena možnost Dodavatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálních podmínek.
	Výhrada vlastnického práva

	e.6. Vlastnické právo ke zboží přechází na základě Kupní smlouvy na Partnera zaplacením celé Velkoobchodní ceny.
	e.7. Partner je povinen dodané zboží, ke kterému na něj ještě nepřešlo vlastnické právo, kdykoliv na požádání Dodavatele vydat zpět, a to i pokud se toto zboží nachází u třetí osoby.
	Cena zboží a platební podmínky

	e.8. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení Velkoobchodních cen jednotlivého zboží. Velkoobchodní ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
	e.9. Velkoobchodní ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
	e.10. Dodavatel je oprávněn nabídnout Partnerovi Velkoobchodní ceny zboží odlišné od těch, jež jsou uvedeny na Webové stránce, a podmínky platnosti takové nabídky, a to zasláním informace o Velkoobchodních cenách zboží na adresu elektronické pošty Partnera uvedenou v rámci Registrace.
	e.11. Společně s cenou je Partner povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.
	e.12. Dodavatel je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny nebo zálohy ještě před odesláním zboží Partnerovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
	e.13. Cenu může Partner uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

	a) v hotovosti či prostřednictvím platební karty při odběru na odběrném místě na adrese Hybešova 42, 602 00 Brno;
	b) dobírkou při doručení zboží; hotovost přebírá od Partnera dopravce, Partner hradí navíc poplatek za využití platby dobírkou uvedený v objednávkovém formuláři nebo sdělený Dodavatelem v nabídce zaslané prostřednictvím elektronické zprávy;
	c) platební kartou on-line prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (on-line platební brány); Partner bude po odeslání Objednávky přesměrován na on-line platební bránu;
	d) bezhotovostně převodem na účet Dodavatele, který je uveden potvrzení Objednávky emailem (dále jen „Účet Dodavatele“); zboží je odesláno až po připsání platby na Účet Dodavatele.
	e.14. Zvolený způsob úhrady uvede Partner v Objednávce. Zvolený způsob úhrady může Partner změnit pouze se souhlasem Dodavatele. Návrh na změnu způsobu úhrady provede Partner písemně na adresu Dodavatele nebo na adresu elektronické pošty Dodavatele.
	e.15. Dodavatel si vyhrazuje právo neumožnit Partnerovi vybrat kterýkoliv způsob úhrady ceny uvedený v odstavci .
	e.16. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 dnů od uzavření příslušné Kupní smlouvy, pokud není v zálohové faktuře zaslané Partnerovi uvedeno jinak.
	e.17. V případě bezhotovostní platby je Partnerovi přidělen Dodavatelem variabilní symbol při Akceptaci Objednávky nebo v zaslané zálohové faktuře a Partner je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
	e.18. V případě bezhotovostní platby je závazek Partnera uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Dodavatele.
	e.19. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Partnerovi nelze vzájemně kombinovat, neuvede-li Dodavatel na Webové stránce výslovně jinak.
	e.20. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Partnerovi daňový doklad – fakturu.
	Dodací podmínky

	e.21. Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání zboží:

	a) osobní odběr na odběrném místě na adrese Hybešova 42, 602 00 Brno; nebo
	b) zaslání na místo určené Partnerem v Objednávce prostřednictvím dopravce.
	e.22. Ceny dopravy jsou uvedeny na Webové stránce. Ceny dopravy zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Webové stránce.
	e.23. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Partnera, nese Partner riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
	e.24. Je-li Dodavatel podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Partnerem v Objednávce, je Partner povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Partner povinen převzít zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Partnera o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Partnerem v rámci Registrace. V případě, že Webová stránka obsahuje pro dodání na určité odběrné místo odchylné podmínky převzetí, uplatní se podmínky převzetí uvedené na Webové stránce.
	e.25. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Dodavatel svou povinnost předat zboží Partnerovi předáním prvnímu dopravci.
	e.26. Dodavatel či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout zboží vydat.
	e.27. Nepřevezme-li Partner zboží v době dle odstavce Je-li Dodavatel podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Partnerem v Objednávce, je Partner povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Partner povinen převzít zboží do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Partnera o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Partnerem v rámci Registrace.. porušením své povinnosti, je povinen Dodavateli zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení, maximálně však 3.000,- Kč. Dodavatel je oprávněn poté, co Partnera prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Partnera v nezbytně nutné výši je Dodavatel oprávněn vůči Partnerovi započíst vůči zaplacené kupní ceně.
	e.28. Dodavatel je povinen dodat zboží a umožnit Partnerovi s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
	e.29. V případě bezhotovostní platby je Dodavatel povinen dodat zboží Partnerovi nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Partnera zaplatit cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Partnera zaplatit cenu.
	e.30. Nesplní-li Dodavatel svou povinnost ohledně dodání zboží v době dle odstavci Dodavatel je povinen dodat zboží a umožnit Partnerovi s ním nakládat nejpozději do 15 dnů od uzavření Kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří . nebo V případě bezhotovostní platby je Dodavatel povinen dodat zboží Partnerovi nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Partnera zaplatit cenu, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Dodavatel zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Partnera zaplatit cenu.., vyzve jej Partner k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem.
	e.31. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle Dodavatel Objednateli zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží Partnerem, a to elektronickou zprávou na adresu elektronické pošty Partnera uvedenou v rámci Registrace, nevylučuje-li to povaha dokladů.
	e.32. Dodavatel neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní dodávky, a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Dodavatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
	Přechod nebezpečí

	e.33. Jestliže je jako způsob dodání zboží určen osobní odběr na zvoleném odběrném místě, přechází nebezpečí škody na věci na Partnera v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Partner zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno se zbožím nakládat.
	e.34. Jestliže je jako způsob dodání zboží určeno zaslání prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí na Partnera, když je zboží Dodavatelem předáno prvnímu dopravci pro přepravu Partnerovi podle Kupní smlouvy.
	e.35. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Partnera, nezbavují Partnera povinnosti zaplatit cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.
	Práva z vadného plnění a právo na odstoupení od Kupní smlouvy

	e.36. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění při koupi zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
	e.37. Partner zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozené zboží převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu sepsaným za tímto účelem. Porušením této povinnosti zanikají práva Partnera z vadného plnění.
	e.38. Dodavatel odpovídá Partnerovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Partnerovi, že v době, kdy zboží převzal:
	a) má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Partner očekával s ohledem na povahu zboží,
	b) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
	c) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
	e.39. V případě vad zboží má Partner tato práva:
	a) je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy:
	požadovat bezplatné odstranění vady zboží opravou, nebo
	požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
	odstoupit od Kupní smlouvy, nebo
	požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Partner požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Partner právo na bezplatné odstranění vady.
	b) je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy:
	požadovat odstranění vady, nebo
	požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
	Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Partner požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Partner změnit bez souhlasu Dodavatele.

	e.40. Partner nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v rámci svého práva z vadného plnění, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
	a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
	b) použil-li Partner věc ještě před objevením vady,
	c) nezpůsobil-li Partner nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo
	d) prodal-li Partner věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Partner Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
	e.41. Neoznámí-li Partner vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy. Neoznámí-li Partner vadu zboží včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Kupní smlouvy, pouze práva jako v případě vadného plnění, které je nepodstatným porušením Kupní smlouvy.
	e.42. Práva z vadného plnění uplatňuje Partner vůči Dodavateli písemně odesláním na kontaktní adresu Dodavatele či prostřednictvím elektronické zprávy odeslané na kontaktní adresu elektronické pošty Dodavatele uvedenou v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.
	e.43. Dodavatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo je z jiného důvodu nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
	e.44. Dodavatel má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud je Partner v prodlení se zaplacením ceny delším než 5 dnů.
	e.45. V případě prodlení Partnera se zaplacením ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	e.46. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
	Partner

	e.47. Partnerem je osoba, která splňuje podmínky uvedené v čl. e.50. těchto Obchodních podmínek a která je současně kupujícím dle občanského zákoníku, který je registrován v Evidenci Partnerů a kupuje výrobky Dodavatele za Velkoobchodní cenu, a současně distributorem, který za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách prodává výrobky Dodavatele jiným Partnerům nebo Zákazníkům.
	e.48. Partner musí být fyzickou osobou starší 18 let.
	e.49. Partner nakupuje zboží od Dodavatele za účelem své další podnikatelské činnosti. Partner prohlašuje a zavazuje se, že se zbožím Dodavatele bude dále nakládat jako podnikatel (zejm. zboží prodávat Zákazníkům).
	e.50. Partner vykonává samostatnou obchodní činnost na vlastní náklady a vlastní riziko a je zodpovědný za řádné zdanění svých příjmů. Partner není zaměstnancem, právním zástupcem nebo obchodním zástupcem Dodavatele anebo jiného Partnera a není oprávněn jednat jménem Dodavatele. Partner nesmí tvrdit nebo vyvolat domněnku, že je zaměstnancem, právním zástupcem nebo obchodním zástupcem Dodavatele.
	e.51. Partner se zavazuje vykonávat svou obchodní činnost takovým způsobem, který zlepšuje pověst a obchodní jméno Dodavatele.
	e.52. Partner se zavazuje, že bude prodávat výrobky Dodavatele pouze konečným Zákazníkům nebo registrovaným Partnerům ve své spodní linii (tj. těm, vůči kterým je v postavení Sponzora), zejm. nikoli do maloobchodních ani velkoobchodních sítí, byť by byl i sám vlastníkem takovéto sítě.
	e.53. Partner se zavazuje, že každého Zákazníka řádně poučí o veškerých informacích nezbytných k užívání výrobků Dodavatele v souladu s jejich určením, zejm. o podmínkách použití a doporučeném dávkování.
	e.54. Partner se zavazuje, že bude jednat a vystupovat vůči veřejnosti tak, aby nedošlo k vyvolání dojmu, že jedná za Dodavatele nebo že je oprávněn jednat za Dodavatele.
	e.55. Partner se zavazuje, že při každém prodeji výrobků Dodavatele Zákazníkovi informuje Zákazníka vhodným způsobem o tom, že je nezávislým partnerem Dodavatele a o svém registračním čísle (přiděleném v rámci Registrace).
	e.56. Partner není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Distribuční smlouvy nebo Kupní smlouvy jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele.
	e.57. Partner může objednávat a nakupovat výrobky, propagační materiály a další zboží Dodavatele pouze přímo od Dodavatele nebo od svých nadřízených Partnerů (tj. těch, kteří jsou vůči němu v postavení Sponzora).
	Provize Partnera

	e.58. Partner má právo na Provizi ve formě peněžitých odměn nebo množstevního bonusu výrobků Dodavatele na základě pravidel stanovených Marketingovým plánem, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek.
	e.59. Marketingový plán rovněž stanoví platební a další podmínky ve vztahu k Provizi.
	Sponzor

	e.60. Partner je oprávněn získávat pro Dodavatele nové Partnery. Registrací takového nového Partnera na Webové stránce Dodavatele se Partner stává Sponzorem tohoto nového Partnera.
	e.61. Jestliže členství Partnera zanikne, všichni jemu podřízení Partneři, které sponzoroval, přecházejí na nejbližšího Partnera v řadě nad ním.
	e.62. Partner nesmí převést své členství od svého Sponzora na jiného, pokud tak není učiněno na základě písemného souhlasu Dodavatele a písemného souhlasu jeho Sponzora a dalších dvou Sponzorů v řadě nad ním.
	e.63. Jestliže Partner změní Sponzora, všichni Partneři, které sám sponzoroval a je vůči nim v postavení Sponzora, přecházejí na nejbližšího Partnera v řadě nad ním (resp. tento Partner se stává jejich Sponzorem).
	e.64. Sponzor se zavazuje dodržovat Velkoobchodní ceny stanovené Dodavatelem při prodeji Partnerům ve své spodní linii (tj. Partnerům, vůči nimž je v postavení Sponzora, a jejich podřízeným Partnerům). Nabídne-li Dodavatel Partnerovi zboží za Velkoobchodní ceny odlišné od těch, jež jsou uvedeny na Webové stránce, ve smyslu odst. Dodavatel je oprávněn nabídnout Partnerovi Velkoobchodní ceny zboží odlišné od těch, jež jsou uvedeny na Webové stránce, a podmínky platnosti takové nabídky, a to zasláním informace o Velkoobchodních cenách zboží na adresu elektronické pošty Partnera uvedenou v rámci Registrace.. těchto Obchodních podmínek, je Dodavatel oprávněn stanovit Velkoobchodní cenu závaznou pro prodej výrobků Sponzorem pro Partnery ve Sponzorově spodní linii, která bude odlišná od Velkoobchodní ceny platné pro nákup výrobků Sponzorem (Partnerem) od Dodavatele.
	Ochrana osobních údajů

	e.65. Ochrana osobních údajů Partnera se řídí platnými právními předpisy České republiky, přímo použitelnými právními akty Evropské unie a závaznými mezinárodními smlouvami. Bližší podmínky zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu – Zásadách ochrany osobních údajů, který je nedílnou součástí a přílohou těchto Obchodních podmínek a který je dostupný na Webové stránce.
	Povinnost mlčenlivosti

	e.66. Po dobu platnosti Registrace a rovněž po dobu po jejím ukončení se Partner zavazuje, že udrží v tajnosti veškeré skutečnosti obchodního, know-how, technického, průmyslového, projektového, produkčního, distribučního, investičního, finančního, účetního, daňového, právního, smluvního, administrativního, marketingového, pracovně-právního, manažerského nebo strategického charakteru související s Dodavatelem, které nejsou veřejně dostupné (dále jen „Důvěrné informace“), a to bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti tvoří předmět obchodního tajemství.
	e.67. Za Důvěrné informace se nepovažují:
	e.68. Partner je povinen s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití. Partner vyvine největší možné úsilí, jaké po něm lze rozumně požadovat, k zachování důvěrnosti Důvěrných informací a ochraně Důvěrných informaci proti jakémukoli zpřístupnění třetí osobě, jež by bylo v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.
	e.69. Partner se zavazuje, že:
	e.70. Partner je oprávněn sdělit Důvěrné informace jiným Partnerům, zejm. těm, vůči nimž je v postavení Sponzora.
	e.71. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k povaze povinností dle tohoto čl. . přetrvají práva a povinnosti tohoto článku i po ukončení závazku z Distribuční smlouvy.
	Zákaz přebírání jiných Partnerů

	e.72. Partner se zavazuje, že po dobu platnosti Registrace a po dobu 5 let poté, co platnost jeho Registrace skončí, se na území celého světa vůči jakékoliv osobě zdrží:
	e.73. V případě porušení povinnosti Partnera plynoucí ze zákazu přebírání jiných Partnerů dle odst. . těchto Obchodních podmínek je Partner povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající Provizi Partnera za posledních 12 kalendářních měsíců, ve kterých Provizi od Dodavatele obdržel. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši.
	e.74. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k povaze povinností dle tohoto čl. . přetrvají práva a povinnosti tohoto článku i po ukončení závazku z Distribuční smlouvy, a to po dobu dle odst. .
	Propagace výrobků Dodavatele

	e.75. Dodavatel souhlasí s tím, aby Partner při své činnosti podle těchto Obchodních podmínek po dobu platnosti Registrace užíval ochranné známky, jejichž vlastníkem je Dodavatel, dále i obchodní názvy, slogany či loga Dodavatele nebo názvy a popisy výrobků Dodavatele nebo textové materiály převzaté z Webových stránek nebo z jiných propagačních materiálů Dodavatele, ovšem jedině bez úprav zkreslujících podstatu jmenovaných materiálů.
	e.76. Pokud Partner při jakékoli vlastní propagaci výrobků Dodavatele použije obchodní názvy, ochranné známky, slogany nebo loga Dodavatele, názvy a popisy výrobků Dodavatele nebo textové materiály převzaté z Webových stránek nebo z jiných propagačních materiálů Dodavatele, má právo použít je pouze po dobu platnosti Registrace a jedině bez úprav a vkládání změn zkreslujících podstatu jmenovaných materiálů. Musí vždy současně s tím uvést:
	e.77. Partner se zavazuje uvádět při každé svojí mediální prezentaci, inzerci apod. (tzn. na internetu, v periodických tiskovinách a jiných prostředcích masové komunikace) svoje jméno, příjmení, registrační číslo (přidělené v rámci Registrace) a skutečnost, že je nezávislým partnerem Dodavatele.
	e.78. Partner se zavazuje, že nebude užívat nebo nezaregistruje sám nebo prostřednictvím třetí osoby webovou doménu, která by obsahovala obchodní firmu Dodavatele nebo její část, zejm. část znějící „OKG“ v jakékoliv obdobě.
	e.79. Partner se zavazuje, že pokud pro prezentaci výrobků Dodavatele použije prezentaci na internetu (vč. sociálních sítí a jiných kanálech elektronické komunikace), nebude takovou prezentaci využívat k jiným účelům než k prezentaci výrobků Dodavatele, zejm. ne k získání jinoho příjmu, než který je založen na plnění smluvního závazku z Distribuční smlouvy.
	e.80. Prezentace výrobků Dodavatele musí být pravdivá a nesmí být zavádějící. Partner nesmí v žádné formě (ani písemné, ani slovní) použít jakékoliv tvrzení, týkající se léčení nemocí pomocí výrobků Dodavatele. Tvrzení o léčivých nebo hojivých vlastnostech výrobků Dodavatele jsou zakázána. Nesmí být používány výrazy „prevence“, „léčba“ nebo „zlepšení a utišení nemoci“ a nesmí ani jinak být navozován dojem, že se jedná o léčivé přípravky (léčiva).
	e.81. Partner se zavazuje dodržovat právní předpisy regulující reklamu, zejm. zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v oblasti reklamy léčivých přípravků. V případě porušení těchto právních předpisů se Partner zavazuje nahradit Dodavateli jakoukoliv újmu, která tímto porušením ze strany Partnera Dodavateli vznikne.
	Práva k databázi

	e.82. Partner bere na vědomí, že v rámci jeho podnikatelské činnosti vykonávané ve smyslu těchto Obchodních podmínek (spočívající zejm. v prodeji produktů Dodavatele) může vznikat databáze jiných Partnerů (zejm. z pozice Sponzora) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Partner se zavazuje tuto databázi Dodavateli na jeho výzvu zpřístupnit vhodným způsobem a uděluje Dodavateli bezúplatnou licenci k užití této databáze Dodavateli, a to na dobu trvání majetkových práv, bez omezení územního, množstevního či jiného, k užití jakoukoliv formou (zejm. vytěžováním a zužitkováním databáze). Partner rovněž uděluje Dodavateli svůj souhlas se zásahem do této databáze, se spojením databáze s jinými díly či databázemi (zejm. v rámci Evidence Partnerů) a případně se zveřejněním této databáze pod svým jménem. Licence a souhlas se zásahem do databáze dle tohoto odstavce jsou ze strany Partnera nevypověditelné.
	e.83. Partner se zavazuje, že nebude užívat databázi jiných Partnerů ve smyslu odst. Partner bere na vědomí, že v rámci jeho podnikatelské činnosti vykonávané ve smyslu těchto Obchodních podmínek (spočívající zejm. v prodeji produktů Dodavatele) může vznikat databáze jiných Partnerů (zejm. z pozice Sponzora) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon. těchto Obchodních podmínek nebo Evidenci Partnerů k jiným účelům než k těm, které vyplývají z těchto Obchodních podmínek, a že neumožní takové užití této databáze ani třetí osobě. Zejm. se Partner zavazuje, že nebude užívat tyto databáze k účelům neslučitelným se zákazem přebírání jiných Partnerů dle čl. . těchto Obchodních podmínek. Za porušení této povinnosti se Partner zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši odpovídající Provizi Partnera za posledních 12 kalendářních měsíců, ve kterých Provizi od Dodavatele obdržel. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody v plné výši.
	e.84. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k povaze povinností dle tohoto čl. . přetrvají práva a povinnosti tohoto článku i po ukončení závazku z Distribuční smlouvy.
	Porušení Obchodních podmínek

	e.85. Smluvní strany se zavazují si počínat tak, aby druhé Smluvní straně nevznikala žádná újma. Smluvní strana, která se dopustí porušení některé své povinnosti plynoucí z těchto Obchodních podmínek, se zavazuje nahradit druhé Smluvní straně veškerou škodu, která této druhé Smluvní straně vznikla porušením povinností plynoucích z těchto Obchodních podmínek.
	e.86. Pokud Partner poruší některou svou povinnost plynoucí z těchto Obchodních podmínek, vyzve jej Dodavatel ke zjednání nápravy a stanoví mu lhůtu k nápravě, která nebude kratší než 15 dní. Dodavatel je oprávněn Partnerovi do doby, než Partner zjedná nápravu, nebo do doby, než bude smluvní závazek z Distribuční smlouvy ukončen, neumožnit přístup do uživatelské sekce Webové stránky, zejm. do Evidence Partnerů a případně jiných databází Dodavatele.
	e.87. Pokud Partner neodstraní porušení své povinnosti ve lhůtě ke zjednání nápravy dle odst. . těchto Obchodních podmínek, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Distribuční smlouvy a případně od dosud zcela nesplněných Kupních smluv (dle své volby v tom, od kterých konkrétních smluv odstoupí).
	Komunikace a doručování

	e.88. Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Distribuční smlouvy nebo Kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí, či elektronickou zprávou na adresu elektronické pošty Partnera uvedené v rámci Registrace a na adresu elektronické pošty Dodavatele uvedené v závěrečných ustanoveních těchto Obchodních podmínek.
	e.89. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.
	e.90. Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické zprávy se považuje za doručenou v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické zprávy odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.
	Změna Obchodních podmínek

	e.91. Dodavatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu tyto Obchodní podmínky změnit.
	e.92. Změnu Obchodních podmínek oznámí Dodavatel Partnerovi na adresu elektronické pošty Partnera uvedenou v rámci Registrace; společně s oznámením změny zašle Dodavatel Partnerovi nové znění Obchodních podmínek.
	e.93. Partner je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení o změně, přičemž se uplatní výpovědní doba v délce 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo odmítnutí změn Obchodních podmínek doručeno Dodavateli.
	e.94. Okamžikem zániku těchto Obchodních podmínek dle odst. Partner je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení o změně, přičemž se uplatní výpovědní doba v délce 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo odmítnutí změn Obchodních podmínek doručeno Dodavateli.. těchto Obchodních podmínek zaniká rovněž Registrace Partnera.
	Řešení sporů a rozhodčí doložka

	e.95. Všechny spory, které vzniknou ze smluvních vztahů z Distribuční smlouvy a Kupních smluv, případně jiných smluvní vztahů vzniklých v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, nebo týkající se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s Distribuční smlouvou, Kupními smlouvami nebo těmito Obchodními podmínkami, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze coby stálého rozhodčího soudu (dále jen „Rozhodčí soud“) podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pravomocný rozhodčí nález z rozhodčího řízení je vykonatelný.
	e.96. Rozhodčí řízení bude vedeno on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line (srov. níže), tj. tak, aby všechna podání stran byla činěna elektronickou formou, aby řízení bylo vedeno elektronickou formou a aby rozhodčí nález byl vydán elektronickou formou, prostřednictvím Internetu. Partner a Dodavatel se tímto vzájemně informují, že způsob zahájení a forma vedení rozhodčího řízení, odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů, které mohou účastníku v rozhodčím řízení vzniknout, pravidla pro přiznání těchto nákladů, místo konání rozhodčího řízení, způsob doručení rozhodčího nálezu se řídí statuty a statuty a dokumenty Rozhodčího soudu (dostupnými na webových stránkách Rozhodčího soudu na adrese http://www.soud.cz/rady):
	Závěrečná ustanovení

	e.97. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Distribuční smlouvy a Kupních smluv.
	e.98. Právní vztahy vzniklé z Distribuční smlouvy nebo Kupní smlouvy mezi Dodavatelem a Partnerem se řídí právem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
	e.99. Distribuční smlouvu nebo Kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně.
	e.100. Partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
	e.101. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

	1. Marketingový plán
	e.102. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.5.2018.
	e.103. Kontaktní údaje Dodavatele:

	a) adresa pro doručování: O.K.G., s.r.o.
	Hybešova 42
	602 00 Brno
	b) adresa elektronické pošty: info@okg-family.cz
	c) Telefon: (+420) 543 12 82 85
	Marketingový plán stanoví podmínky a výše Provize Partnera a je nedílnou součástí a přílohou Obchodních podmínek.
	Pro účely tohoto dokumentu mají níže uvedené pojmy uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
	Provize je stanovena na základě podmínek uvedených v tomto Marketingovém plánu, přičemž existují tři schémata stanovení Provize, která se vzájemně nevylučují, ale Partnerovi může vzniknout nárok na Provizi na základě každého z těchto schémat samostatně. Těmito schématy jsou:
	1. Maloobchodní program;
	2. Velkoobchodní program;
	3. Podnikatelský program.

	V rámci Maloobchodního programu vzniká Partnerovi nárok na Provizi v podobě peněžité odměny závislé na jeho Osobním objemu.
	Pravidla pro získávání Bodů do Osobního objemu jsou následující:
	1. Partner sbírá Body koupí výrobků Dodavatele od Dodavatele.
	2. Partner nabývá počet Bodů, který je uveden na Webové stránce v okamžiku učinění objednávky, a to okamžikem zaplacení kupní ceny příslušného výrobku.
	3. Body se Partnerovi započítávají do jeho maloobchodního programu počínaje prvním kalendářním měsícem, ve kterém Partner získá alespoň 100 Bodů, a to na dobu následujících 12 kalendářních měsíců (vč. prvního kalendářního měsíce, ve kterém Partner poprvé získal 100 Bodů), přičemž se za podmínek odst. 4. a 5. Marketingového plánu sčítají s již získanými Body v tomto 12měsíčním období. Uplynutím 12 kalendářních měsíců se Osobní objem Partnera anuluje a počínaje dalším kalendářním měsícem, ve kterém Partner získá alespoň 100 Bodů, začíná nové období 12 kalendářních měsíců, v němž se Body za podmínek tohoto odstavce, odst. 4. a 5. Marketingového plánu sčítají v maloobchodním programu Partnera.
	4. Body se k maloobchodnímu programu za příslušné období 12 kalendářních měsíců připočítají ke konci kalendářního měsíce, ve kterém byly získány (za předpokladu naplnění podmínky odst. 5. Marketingového plánu).
	5. Body získané v kalendářním měsíci se Partnerovi započítávají do jeho maloobchodního programu pouze za předpokladu, že Partner získá v příslušném kalendářním měsíci alespoň 100 Bodů. Pokud Partner nezíská v příslušném kalendářním měsíci alespoň 100 Bodů, nezapočítávají se mu do jeho maloobchodního programu za tento kalendářní měsíc žádné Body.

	Provize v rámci Maloobchodního programu má formu měsíční peněžité odměny vypočtené na základě podílu na aktuálním Osobním objemu Partnera, přičemž velikost podílu je určena dle následujícího přehledu:
	Osobní objem
	Velikost podílu
	100 až 299,9 Bodů
	3 %
	300 až 599,9 Bodů
	4 %
	600 až 899,9 Bodů
	5 %
	900 až 1199,9 Bodů
	6 %
	1200 Bodů a více
	9 %
	Provize se za příslušný kalendářní měsíc určí jako podíl na aktuálním Osobním objemu zaokrouhlený na celé Body dle obecných matematických pravidel vynásobený částkou 18 Kč.
	Provizi v rámci Maloobchodního programu zašle Dodavatel na OKG Konto Partnera vždy k 15. dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za něž je provize poskytována (nebo nejbližší pracovní den). Provize v rámci Podnikatelského programu je z OKG Konta přeposlána na bankovní či jiný účet zadaný Partnerem vždy k 20. dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za něž je provize poskytována (nebo nejbližší pracovní den).
	Pokud Partner odstoupí od smlouvy, na jejímž základě mu vznikl nárok na Body, z jakéhokoliv důvodu nebo od takové smlouvy odstoupí Dodavatel z důvodu porušení povinností ze strany Partnera, ztrácí Partner nárok na Body ze zrušené smlouvy a zavazuje se Partner nahradit Dodavateli rozdíl v Provizi v rámci Maloobchodního programu, která mu byla vyplacena, oproti Provizi v rámci Maloobchodního programu, na kterou mu vznikl nárok po zohlednění odstoupení od smlouvy. Partner je povinen Dodavateli tento rozdíl nahradit nejpozději do 7 dní od toho, co došlo k odstoupení od smlouvy.
	V rámci Velkoobchodního programu vzniká Partnerovi nárok na Provizi v podobě množstevního bonusu při nákupu výrobků Dodavatele, a to dle následujícího přehledu:
	Počet kusů téhož druhu výrobků Dodavatele
	(v rámci jedné objednávky)
	Počet kusů výrobků Dodavatele pro Partnera zdarma
	7 kusů
	1 kus
	10 kusů
	2 kusy
	Pro stanovení počtu kusů výrobků Dodavatele kupovaných v rámci jedné objednávky je rozhodné, zda se jedná o výrobky téhož druhu. Nelze kombinovat výrobky jiných druhů, lze však kombinovat příchutě.
	Výrobky Dodavatele pro Partner zdarma, které představují Provizi v rámci Velkoobchodního programu, budou Partnerovi dodány Dodavatelem společně s výrobky v rámci objednávky, při které Partnerovi vznikl na tuto Provizi nárok, v souladu s Obchodními podmínkami.
	Pokud Partner odstoupí od smlouvy, v jejímž rámci mu vznikl nárok na Provizi v rámci Velkoobchodního programu, z jakéhokoliv důvodu nebo od takové smlouvy odstoupí Dodavatele z důvodu porušení povinností ze strany Partnera, ztrácí Partner nárok na tuto Provizi zavazuje se ji vrátit Dodavateli nebo, není-li to možné, nahradit Dodavateli peněžitou hodnotu této Provize, a to dle Velkoobchodních cen platných v okamžiku, kdy byla učiněna objednávka, na jejímž základě byla tato Provize Partnerovi poskytnuta. Partner je povinen tuto Provizi Dodavateli vrátit nebo nahradit nejpozději do 7 dní od toho, co došlo k odstoupení od smlouvy. Ustanovení se uplatní totožně rovněž v případě, že dojde k odstoupení pouze od části smlouvy.
	V rámci Podnikatelského programu vzniká Partnerovi nárok na Provizi v podobě peněžité odměny závislé na jeho Týmovém objemu, případně Royalty objemu a Skupinového objemu, a to podle pozice Partnera v distribuční síti Dodavatele.
	Týmovým objemem se rozumí součet Osobních objemů Partnera a jiných Partnerů v jeho Spodní linii. Do Týmového objemu se však nezapočítávají ti Partneři v jeho Spodní linii, kteří dosáhli sami na pozici „Vedoucí konzultant“ a vyšší.
	Royalty objemem se rozumí součet Týmových objemů jiných Partnerů ve Spodní linii na pozici „Vedoucí konzultant“ a vyšší.
	Skupinovým objemem se rozumí součet Týmového objemu a Royalty objemu.
	Provize v rámci Podnikatelského programu se odvíjí od pozice, na které Partner je. Pozice je určena dle následujícího přehledu (od nejnižší po nejvyšší):
	Název pozice
	Podmínky kvalifikace
	Aktivní partner (AP)
	100 až 399,9 Týmového objemu za kalendářní měsíc; minimálně 100 Osobního objemu
	Konzultant (K)
	400 až 1199,9 Týmového objemu za kalendářní měsíc; minimálně 100 Osobního objemu
	Vedoucí konzultant (VK)
	Základní podmínky kvalifikace VK:
	d) 1200 a více Týmového objemu za kalendářní měsíc; minimálně 100 Osobního objemu; nebo
	e) 1200 a více Osobního objemu za kalendářní měsíc
	Platnost kvalifikace VK:
	Kvalifikace VK je platná po dobu 12 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Partner splnil základní podmínky kvalifikace VK, plus případně do konce tzv. rekvalifikačního období; rekvalifikačním obdobím je 12 kalendářních měsíců od února (včetně).
	Prodloužení kvalifikace VK:
	Kvalifikace VK se prodlužuje o další období platnosti kvalifikace VK (od konce stávajícího období kvalifikace VK), pokud nejpozději do února (včetně) ve stávajícím období platnosti kvalifikace VK Partner dosáhne 1200 Týmového objemu.
	Manažer (M)
	Základní podmínky kvalifikace M:
	Manažerem se stává Partner na pozici VK, který během jednoho období platnosti kvalifikace VK získá do své Spodní linie v 1. generaci dva Partnery na pozici Fixovaných VK (tj. kteří sami splní podmínky kvalifikace VK a jsou považování za Fixované VK), a to od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém druhý z těchto Partnerů ve Spodní linii v 1. generaci splnil podmínky kvalifikace VK.
	Platnost kvalifikace M:
	Kvalifikace M je platná po dobu 12 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Partner splnil základní podmínky kvalifikace M, plus případně do konce tzv. rekvalifikačního období; rekvalifikačním obdobím je 12 kalendářních měsíců od února (včetně).
	Prodloužení kvalifikace M:
	Kvalifikace M se prodlužuje o další období platnosti kvalifikace M (od konce stávajícího období kvalifikace M), pokud nejpozději do února (včetně) ve stávajícím období platnosti kvalifikace M splní Partner:
	d) základní podmínky kvalifikace VK; a současně
	e) základní podmínky kvalifikace M, přičemž podmínky se považují za splněné, pokud je v Partnerově Spodní linii v 1. generaci odpovídající počet Fixovaných VK (Partner nemusí do své Spodní linie 1. generace shánět nové Fixované VK v odpovídajícím počtu).
	Pokud Partner nesplní podmínky pro prodloužení kvalifikace M, počínaje novým rekvalifikačním obdobím má pozici dle svého Týmového objemu a počtu Partnerů v jeho Spodní linii v 1. generaci na pozici VK.
	Vedoucí manažer (VM)
	Základní podmínky kvalifikace VM:
	Vedoucím manažerem se stává Partner na pozici min. VK, který během jednoho období platnosti kvalifikace VK získá do své Spodní linie v 1. generaci pět Partnerů na pozici VK (tj. kteří sami splní podmínky kvalifikace VK a jsou považování za Fixované VK), a to od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém pátý z těchto Partnerů ve Spodní linii v 1. generaci splnil podmínky kvalifikace VK.
	Platnost kvalifikace VM:
	Kvalifikace VM je platná po dobu 12 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Partner splnil základní podmínky kvalifikace VM, plus případně do konce tzv. rekvalifikačního období; rekvalifikačním obdobím je 12 kalendářních měsíců od února (včetně).
	Prodloužení kvalifikace VM:
	Kvalifikace VM se prodlužuje o další období platnosti kvalifikace VM (od konce stávajícího období kvalifikace VM), pokud nejpozději do února (včetně) ve stávajícím období platnosti kvalifikace VM splní Partner:
	f) základní podmínky kvalifikace VK; a současně
	g) základní podmínky kvalifikace VM, přičemž podmínky se považují za splněné, pokud je v Partnerově Spodní linii v 1. generaci odpovídající počet Fixovaných VK (Partner nemusí do své Spodní linie 1. generace shánět nové Fixované VK v odpovídajícím počtu).
	Pokud Partner nesplní podmínky pro prodloužení kvalifikace VM, počínaje novým rekvalifikačním obdobím má pozici dle svého Týmového objemu a počtu Partnerů v jeho Spodní linii v 1. generaci na pozici VK.
	Výkonný manažer (VkM)
	Základní podmínky kvalifikace VkM:
	Vedoucím manažerem se stává Partner na pozici min. VK, který během jednoho období platnosti kvalifikace VK získá do své Spodní linie v 1. generaci sedm Partnerů na pozici VK (tj. kteří sami splní podmínky kvalifikace VK a jsou považování za Fixované VK), a to od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém sedmý z těchto Partnerů ve Spodní linii v 1. generaci splnil podmínky kvalifikace VK.
	Platnost kvalifikace VkM:
	Kvalifikace VkM je platná po dobu 12 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Partner splnil základní podmínky kvalifikace VkM, plus případně do konce tzv. rekvalifikačního období; rekvalifikačním obdobím je 12 kalendářních měsíců od února (včetně).
	Prodloužení kvalifikace VkM:
	Kvalifikace VkM se prodlužuje o další období platnosti kvalifikace VkM (od konce stávajícího období kvalifikace VkM), pokud nejpozději do února (včetně) ve stávajícím období platnosti kvalifikace VkM splní Partner:
	h) základní podmínky kvalifikace VK; a současně
	i) základní podmínky kvalifikace VkM, přičemž podmínky se považují za splněné, pokud je v Partnerově Spodní linii v 1. generaci odpovídající počet Fixovaných VK (Partner nemusí do své Spodní linie 1. generace shánět nové Fixované VK v odpovídajícím počtu).
	Pokud Partner nesplní podmínky pro prodloužení kvalifikace VkM, počínaje novým rekvalifikačním obdobím má pozici dle svého Týmového objemu a počtu Partnerů v jeho Spodní linii v 1. generaci na pozici VK.
	Generální manažer (GM)
	Základní podmínky kvalifikace GM:
	Vedoucím manažerem se stává Partner na pozici min. VK, který během jednoho období platnosti kvalifikace VK získá do své Spodní linie v 1. generaci devět a více Partnerů na pozici VK (tj. kteří sami splní podmínky kvalifikace VK a jsou považování za Fixované VK), a to od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém devátý z těchto Partnerů ve Spodní linii v 1. generaci splnil podmínky kvalifikace VK.
	Platnost kvalifikace GM:
	Kvalifikace GM je platná po dobu 12 kalendářních měsíců počínaje kalendářním měsícem následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém Partner splnil základní podmínky kvalifikace GM, plus případně do konce tzv. rekvalifikačního období; rekvalifikačním obdobím je 12 kalendářních měsíců od února (včetně).
	Prodloužení kvalifikace GM:
	Kvalifikace GM se prodlužuje o další období platnosti kvalifikace GM (od konce stávajícího období kvalifikace GM), pokud nejpozději do února (včetně) ve stávajícím období platnosti kvalifikace GM splní Partner:
	j) základní podmínky kvalifikace VK; a současně
	k) základní podmínky kvalifikace GM, přičemž podmínky se považují za splněné, pokud je v Partnerově Spodní linii v 1. generaci odpovídající počet Fixovaných VK Fixovaných VK (Partner nemusí do své Spodní linie 1. generace shánět nové Fixované VK v odpovídajícím počtu).
	Pokud Partner nesplní podmínky pro prodloužení kvalifikace GM, počínaje novým rekvalifikačním obdobím má pozici dle svého Týmového objemu a počtu Partnerů v jeho Spodní linii v 1. generaci na pozici VK.
	Pozice nejsou kumulativní a Partner zastává vždy pouze nejvyšší z pozic, pro které splnil podmínky kvalifikace.
	Provize v rámci Podnikatelského programu je určena jako následující:
	c) Provize Partnera na pozici Aktivní partner a vyšší z obratu Partnerů v 1. až 4. generaci jeho Spodní linie;
	d) Provize Partner na pozici Vedoucí konzultant a vyšší z obratu Partnerů v 5. a dalších generacích jeho Spodní linie (tzv. hloubkový bonus);
	e) Provize Partnera na pozici Manažer a vyšší ze Skupinového objemu (tzv. Rozdílový manažerský bonus).
	Forma Provize v rámci Podnikatelského programu a její výše jsou určeny dle následujícího přehledu:
	Pozice Partnera
	Forma Provize a její výše
	Aktivní partner (AP)
	Při dosažení 100 až 299, 9 Týmového objemu získává Partner na pozici AK za jeden kalendářní měsíc peněžitou odměnu ve výši 3 % z obratu Partnerů v 1., 2. a 3. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Při dosažení 300 až 399,9 Týmového objemu získává Partner na pozici AK za jeden kalendářní měsíc peněžitou odměnu ve výši 6 % z obratu Partnerů v 1., 2. a 3. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Konzultant (K)
	Při dosažení 400 až 499,9 Týmového objemu získává Partner na pozici K za jeden kalendářní měsíc peněžitou odměnu ve výši 7 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Při dosažení 500 až 1199,9 Týmového objemu získává Partner na pozici K za jeden kalendářní měsíc peněžitou odměnu ve výši 8 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Vedoucí konzultant (VK)
	Partner na pozici VK získává za jeden kalendářní měsíc:
	l) peněžitou odměnu ve výši 9 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci; a
	m) peněžitou odměnu (tzv. hloubkový bonus) ve výši 1 % z obratu Partnerů v 5. a další generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Manažer (M)
	Pokud Partner na pozici M dosáhne za kalendářní měsíc udržovacího objemu:
	n) min. 300 Týmového objemu, a současně
	o) min. 100 Osobního objemu,
	získává za tento kalendářní měsíc:
	p) peněžitou odměnu ve výši 9 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci; a
	q) peněžitou odměnu (tzv. hloubkový bonus) ve výši 3 % z obratu Partnerů v 5. a další generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Pokud Partner na pozici M mimo výše uvedených podmínek udržovacího objemu dosáhne navíc za kalendářní měsíc min. 2000 Royalty objemu v 1. až 3. generaci své Spodní linie, náleží mu za tento kalendářní měsíc dále peněžitá odměna ve výši 1 % obratu všech Partnerů zapojených v jeho Skupinovém objemu.
	Nedosáhli-li však Partner na pozici M alespoň 300 Týmového objemu, náleží mu pouze Provize dle nižších pozic.
	Vedoucí manažer (VM)
	Pokud Partner na pozici VM dosáhne za kalendářní měsíc udržovacího objemu:
	r) min. 300 Týmového objemu, a současně
	s) min. 100 Osobního objemu,
	získává za tento kalendářní měsíc:
	t) peněžitou odměnu ve výši 9 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci; a
	u) peněžitou odměnu (tzv. hloubkový bonus) ve výši 9 % z obratu Partnerů v 5. a další generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Pokud Partner na pozici VM mimo výše uvedených podmínek udržovacího objemu dosáhne navíc za kalendářní měsíc min. 6000 Royalty objemu v 1. až 3. generaci své Spodní linie, náleží mu za tento kalendářní měsíc dále peněžitá odměna ve výši 2 až 3 % obratu všech Partnerů zapojených v jeho Skupinovém objemu.
	Nedosáhli-li však Partner na pozici VM alespoň 300 Týmového objemu, náleží mu pouze Provize dle nižších pozic.
	Výkonný manažer (VkM)
	Pokud Partner na pozici VkM dosáhne za kalendářní měsíc udržovacího objemu:
	v) min. 100 Týmového objemu, a současně
	w) min. 100 Osobního objemu,
	získává za tento kalendářní měsíc:
	x) peněžitou odměnu ve výši 9 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci; a
	y) peněžitou odměnu (tzv. hloubkový bonus) ve výši 9 % z obratu Partnerů v 5. a další generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Pokud Partner na pozici VkM mimo výše uvedených podmínek udržovacího objemu dosáhne navíc za kalendářní měsíc min. 12000 Royalty objemu v 1. až 3. generaci své Spodní linie, náleží mu za tento kalendářní měsíc dále peněžitá odměna ve výši 3 až 6 % obratu všech Partnerů zapojených v jeho Skupinovém objemu.
	Nedosáhli-li však Partner na pozici VkM alespoň 100 Týmového objemu, náleží mu pouze Provize dle pozice Partner.
	Generální manažer (GM)
	Pokud Partner na pozici GM dosáhne za kalendářní měsíc udržovacího objemu:
	z) min. 100 Týmového objemu, a současně
	aa) min. 100 Osobního objemu,
	získává za tento kalendářní měsíc:
	bb) peněžitou odměnu ve výši 9 % z obratu Partnerů v 1., 2., 3. a 4. generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.; a
	cc) peněžitou odměnu (tzv. hloubkový bonus) ve výši 9 % z obratu Partnerů v 5. a další generaci ve své Spodní linii vygenerovaného v tomto kalendářním měsíci.
	Pokud Partner na pozici GM mimo výše uvedených podmínek udržovacího objemu dosáhne navíc za kalendářní měsíc min. 20000 Royalty objemu v 1. až 3. generaci své Spodní linie, náleží mu za tento kalendářní měsíc dále peněžitá odměna ve výši 3 až 9 % obratu všech Partnerů zapojených v jeho Skupinovém objemu.
	Nedosáhli-li však Partner na pozici GM alespoň 100 Týmového objemu, náleží mu pouze Provize dle pozice Partner.

	Partner získá Provizi v rámci Podnikatelského programu pouze za svou nejvyšší pozici (případně za pozici nižší, pokud nesplní stanovené minimální požadavky tzv. udržovacího objemu); Provize v rámci Podnikatelského programu příslušející jednotlivým pozicím nejsou kumulativní.
	Provizi v rámci Podnikatelského programu zašle Dodavatel na OKG Konto Partnera vždy k 15. dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za něž je provize poskytována (nebo nejbližší pracovní den). Provize v rámci Podnikatelského programu je z OKG Konta přeposlána na bankovní či jiný účet zadaný Partnerem vždy k 20. dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za něž je provize poskytována (nebo nejbližší pracovní den).


