
OBCHODNÉ PODMIENKY 

PRE    NEZÁVISLÉHO   

DISTRIBÚTORA   W I N A L I T E
PLATNÉ OD 1.1.2010

I. DEFINÍCIE, VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

1. V  tomto  dokumente  boli  použité  nasledujúce  skratky:  Winalite  CZECH  -  Winalite  CZECH  s.r.o.,  Winalite 
Slovensko  -  organizačná  zložka  Winalite  CZECH s  r.o.,  WINALITE  -  Winalite  International  (Shenzen  Winalite 
Technology  CO.,  LTD.),  Distribútor  -  Nezávislý  Distribútor  Winalite,  Zmluva  -  Zmluva  nezávislého  distribútora 
WINALITE, Podmienky – Obchodné podmienky nezávislého distribútora WINALITE.
2.  Predpokládá sa, že každý Distribútor sa pred podpísaním Zmluvy oboznámil so všetkými podmienkami spolupráce,  
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať, čo potvrdzuje svojím vlastnoručným podpisom na Zmluve. 

3. Winalite CZECH spol. s r.o.  si vyhradzuje právo na zmeny podmienok spolupráce s distribútormi, obsiahnutých v 
Podmienkach a oficiálnej firemnej literatúre WINALITE. Tieto zmeny sú záväzné od uvedeného dátumu platnosti, a ak 
tento  dátum  uvedený  nie  je,  tak  od  dátumu  publikácie  alebo  zverejnenia  na  internetových  stránkach 
www.winaliteczech.com. Vo veciach,  neobsiahnutých  v dokumentoch a firemnej  literatúre  WINALITE  a Winalite 
CZECH,  alebo  vyžadujúcich  individuálne  riešenia,  si  Winalite  CZECH  vyhradzuje  právo  na  ich  samostatnú 
interpretáciu a riešenia s ohľadom na potrebu zachovania stability a bezpečné fungovanie predajnej štruktúry výrobkov 
WINALITE. 

II. ETICKÝ KÓDEX

Ako Distribútor sa zaväzujem realizovať svoju distribútorskú činnosť v súlade s nasledujúcimi pravidlami: 

1. Budem rešpektovať všetky podmienky spolupráce a zásady činnosti, ktoré sú záväzné pre mňa ako distribútora.

2.  Mojím základným princípom bude čestné správanie voči všetkým ľuďom, s ktorými sa budem stretávať v rámci 
svojej distribútorskej činnosti. Budem sa k ostatným správať tak, ako chcem, aby sa ostatní správali ku mne.

3. Budem prezentovať zákazníkom výrobky Winalite, ako aj možnosti spolupráce, ponúkané firmou Winalite CZECH 
potenciálnym distribútorom, poctivo a pravdivo.

4. Všetky služby vo vzťahu ku klientom budem poskytovať včas a ochotne. Reklamácie klientov budem vybavovať v 
súlade s procedúrami, určenými firmou Winalite CZECH. 

5.  Vo vzťahoch  s  klientmi,  Distribútormi,  zástupcami  a  pracovníkmi  Winalite  CZECH  budem úprimný,  čestný  a 
zodpovedný.

6. Beriem  na  seba  zodpovednosť  Distribútora  (aj  sponzora  alebo  lídra,  ak  sa  ním stanem)  spolu  so  všetkými  jej  
aspektmi, uvedenými v oficiálnej firemnej literatúre Winalite.

7. Zaväzujem sa za žiadnych  okolností nevyužívať distribučnú sieť Winalite pre distribúciu, prezentáciu alebo predaj  
výrobkov iných firiem.
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8.  Budem rešpektovať pravidlá priameho predaja.  V tejto súvislosti nebudem predávať výrobky Winalite spôsobom 
odporujúcim podstate priameho predaja.

9. Budem rešpektovať právne normy, záväzné v  Slovenskej republike. Ak budem stavať štruktúry na území iného štátu, 
budem rešpektovať právne normy, záväzné pre príslušný štát.

10. Všetky problémy a pochybnosti, týkajúce sa činnosti Distribútora, budem riešiť v spolupráci so sponzorom alebo 
Lídrom.

11. Od lídra Winalite sa vyžaduje osobitná  starostlivosť pri dodržiavaní Etického kódexu. 

III. PODROBNÉ PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE

ZMLUVA, ČÍSLO DISTRIBÚTORA, REGISTRÁCIA 
1.  Distribútorom sa stáva subjekt, ktorého zmluva bola zaregistrovaná, bolo mu pridelené číslo ID, registrácia bola 
potvrdená firmou Winalite  CZECH a  skontrolovaná na  základe  papierových  dokumentov a  výšky platby za prvý 
nákup.
2. Zmluva musí obsahovať všetky údaje Distribútora, Sponzora a Smerujúceho, potrebné na registráciu.
3. Winalite CZECH si vyhradzuje právo na zaradenie novo registrovaného Distribútora do určitej predajnej štruktúry,
ak nebudú na zmluve uvedené údaje Sponzora a Smerujúceho.
4. Distribútor môže podpísať iba jednu zmluvu.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
6. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí Prihláška, Marketingový plán,  nezávislého distribútora spoločnosti Winalite a 
cenník produktov.
7. Winalite CZECH si vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy s Distribútorom bez  udania dôvodu.
8. Všetky zmeny zmluvy môžu byť vykonané iba so súhlasom oboch zmluvných strán, a to písomnou formou.
9. Každý Distribútor dostane jedno číslo ID individuálne pridelené firmou Winalite.
10. Distribútor berie na vedomie, že zmena Štatútu Distribútora (Strieborný, Zlatý, Platinový, Diamantový) je možná v  
súlade s pravidlami, určenými Marketingovým plánom. Zmena Štatútu na nižšiu nie je možná.
11.  Distribútor, ktorý si pri podpise zmluvy zvolí štatút Platinový alebo Diamantový, podpisuje Vyhlásenie, že si je  
vedomý investičného rizika, spojeného s nákupom zodpovedajúceho kvalifikačného množstvo výrobkov WINALITE. 
Toto Vyhlásenie je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy distribútorov, ktorí si zvolia štatút Platinový alebo Diamantový, a 
odosiela  sa  spoločne  so  Zmluvou  v  papierovej  podobe  na  Winalite  CZECH.  Bez  vyššie  uvedeného  Vyhlásenia 
nepotvrdí Winalite CZECH registráciu do doby jeho doručenia.
12. Bývalý Distribútor môže podpísať novú zmluvu, ak bude splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
a. od rozviazanie minulé zmluvy uplynulo 12 po sebe idúcich pracovných mesiacov,
b.Winalite CZECH vyjadrí  písomný súhlas so skorším uzatvorením zmluvy a registráciou a súčasne sa nevyskytnú  
okolnosti, ktoré by podpísanie novej zmluvy znemožňovali.
13. Distribútor  sa  zaväzuje  informovať  písomne  Winalite  CZECH  o  všetkých  zmenách,  týkajúcich  sa  jeho 
registračných údajov, a to najneskôr do 14 dní odo dňa vzniku týchto zmien. Za rozhodné sa považuje dátum doručenia 
písomného oznámenia  zmien  do  sídla  firmy Winalite  CZECH.  Porušenie  tejto  povinnosti  môže viesť  k právnym 
krokom zo strany WINALITE Slovensko voči distribútorovi.
14. Distribútor prehlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje, týkajúce sa zmluvy a vykonávaných transakcií a činností,  
sú pravdivé a kompletné. V prípade, že Winalite CZECH zistí nedostatky v týchto údajoch, vyzve Distribútora na ich 

WINALITE CZECH s.r.o.                                                                                          Tel.: +420 (2)22 542 376

Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1                                                                        Email: winaliteczech@gmail.com
IČO: 289 73 593  DIČ: CZ289 73 593                                                                 Web: www.winaliteczech.com
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 157021  

http://www.winaliteczech.com/
mailto:winaliteczech@gmail.com


doplnenie, a to do 7 dní od dátumu doručenia výzvy. Ak nebudú údaje v stanovenom termíne doplnené, je Winalite 
CZECH oprávnená vyhlásiť danú Zmluvu alebo transakciu za neplatnú, čo písomne oznámi distribútorovi. 

ODVOLANIE  

Distribútor má právo odvolať sa u povereného zástupcu Winalite CZECH v prípade zistenia chýb vo vyúčtovaní medzi  
Distribútorom a Winalite CZECH.  Distribútor berie na vedomie, že rozhodnutie povereného zástupcu je konečné a 
záväzné. 

ZÁNIK ZMULVY, ROZVIAZANIE SPOLUPRÁCE 
1. Zmluva zaniká, ak nenakúpi Distribútor tovar v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch.
2. Distribútor je oprávnený kedykoľvek vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu. Dňom ukončenia platnosti zmluvy je 
deň doručenia písomnej výpovede do sídla Winalite CZECH.
3. Rozviazanie zmluvy v žiadnom prípade neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť Distribútora za záväzky voči 
Winalite CZECH.
4.  V prípade  rozviazania  zmluvy sa  registračný  poplatok  nevracia.  Distribútor  má  právo  vrátiť  všetky  zakúpené 
produkty, vhodné k odpredaju (nepoužité a pôvodne zabalené výrobky WINALITE, plnohodnotné vzorky výrobkov, 
nepoškodené informačno-inštruktážne materiály,  prezentačné zostavy)  tej  pobočke WINALITE,  od ktorej  produkty 
nakúpil. Distribútor dostane refundáciu vo výške 90% z obstarávacej hodnoty vyššie uvedeného tovaru, ak toto bolo 
zakúpené ako registračné nákup a to do 10 kalendárnych dní odo dňa dodania a ak bude predložený originálny doklad o 
nákupe uvedeného tovaru.
5. Winalite CZECH môže okamžite rozviazať zmluvu s Distribútorom v nasledujúcich prípadoch:
   a. ak Distribútor uvedie falošné údaje,
   b. pri predložení falošného potvrdenia o úhrade výrobkov Winalite,
  c.  pri  takýchto krokoch  distribútora,  ktorý  by  voči  ostatným  Distribútorom  vykazovali  známky  nekalej  

konkurencie,
 d. pri akomkoľvek porušení iných ustanovení zmluvy.
6. Distribútor, s ktorým Winalite CZECH rozviaže zmluvu, stráca všetky práva a privilégiá, určená Distribútorom. 

SANKCIE 
1.  Winalite CZECH si vyhradzuje právo uplatniť nasledujúce sankcie voči distribútorovi, ktorý porušuje ustanovenia  
Podmienok, Etického kódexu, alebo neplní prijaté záväzky:

a.dočasné alebo úplné odňatie práva na sponzorovanie
b.dočasné pozastavenie práva na nákup
c.dočasné pozastavenie práva na vyplatenie prémií
d.odstúpenie od zmluvy, čo je ekvivalentné so stratou práva na nákup a obdržanie prémií.

2. V odôvodnených prípadoch má Winalite CZECH právo na okamžité vypovedanie zmluvy a na vymáhanie svojich  
práv  súdnou  cestou  v  súlade  s  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka,  okrem  iného  na  vymáhanie  finančného 
odškodnenia. 

PREHLÁSENIA
1.  V prípade časovej neschopnosti plniť úlohy, vyplývajúce zo zmluvy, je Distribútor oprávnený určiť fyzickú alebo 

WINALITE CZECH s.r.o.                                                                                          Tel.: +420 (2)22 542 376

Růžová 1416/17, 110 00 Praha 1                                                                        Email: winaliteczech@gmail.com
IČO: 289 73 593  DIČ: CZ289 73 593                                                                 Web: www.winaliteczech.com
Zapsáno v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 157021  

http://www.winaliteczech.com/
mailto:winaliteczech@gmail.com


právnickú osobu, na ktorú prevedie právo viesť distribútorov distribučnej skupinu spolu s právom na províziu, pod 
dočasným ID číslom Distribútora. Vo vyššie uvedenom prípade splní Distribútor povinnosť podpísaním céznej zmluvy 
(Zmluvy o postúpení) a doručením jej do sídla Winalite CZECH.
2.  Distribútor  má právo  trvale  previesť  práva  k  Zmluve  na  tretiu  osobu cestou  podstúpenia.  Winalite  CZECH si 
vyhradzuje právo na akceptácii kandidatúry osoby, preberajúcej práva k Zmluve. 

DEDENIE
1. V prípade úmrtia Distribútora, Zmluva zaniká s výnimkou situácie, keď Distribútor zanechá Dediča-fyzickú osobu z  
priamej línie dedičov. Dediči Distribútora sú určení v súlade so závetom  zosnulého Distribútora, a ak táto neexistuje, 
potom v súlade s predpismi dedičského práva.
2.  V prípade,  že existuje viac dedičov z priamej  línie,  Winalite  CZECH môže požadovať určenie splnomocnenca,  
reprezentujúceho  záujmy  všetkých  dedičov.  Distribútorov  Dedič  preberá  práva  Distribútora  pod  dočasným 
distribútorským ID číslom, a obzvlášť potom preberá distribučné štruktúry zosnulého Distribútora.
3. Na Dediča súčasne prechádza právo na výplatu provízie spolu s províziou z distribútorovej distribučnej štruktúry.  
Všetky ustanovenia zmluvy sú vo vzťahu k Dedičovi nezmenené. 

IV. PRAVIDLÁ ČINNOSTI

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Distribútor  pracuje  nezávisle  na  Winalite  CZECH,  kupuje  výrobky  na  vlastný  účet.  Distribútor  je  oprávnený 
používať na svojich vizitkách, pri prezentáciách, v marketingu a reklame titul "Nezávislý distribútor Winalite CZECH" 
alebo "WINALITE Česko - Nezávislý Distribútor".
2. Distribútor  berie  na vedomie,  že sa podpisom zmluvy nestáva zamestnancom, agentom, obchodným partnerom,  
frančízistom ani zástupcom firmy Winalite CZECH. 

3. Distribútor nesmie vydávať v mene firmy Winalite CZECH žiadne vyhlásenia, ani prijímať záväzky, presahujúce 
rámec Zmluvy.

4. Winalite  CZECH nenesie  zodpovednosť  za  žiadne  vyhlásenia  a  deklarácie,  ktoré  Distribútor  vydá  klientom a 
osobám, s ktorými uzavrel menom Winalite CZECH Zmluvu, ak budú nezhodné s ustanoveniami zmluvy.

5. Distribútor  nie  je  oprávnený vystupovať  právne  v mene Winalite  CZECH.  Distribútor  nemôže vydávať  žiadne 
písomné ani ústne vyhlásenia, ktoré by mohli byť záväzné pre Winalite CZECH, najmä predkladať v mene Winalite 
CZECH pracovné ponuky.

6. Distribútor je osobne zodpovedný za činnosť tretích osôb, asistujúcích pri realizácii Zmluvy, najmä za dodržiavanie 
ustanovení zmluvy.

7. Distribútor nie je oprávnený k úkonom v mene a v prospech  Winalite CZECH, s výnimkou tých, ktoré sú dané 
zmluvou.  Všetky právne kroky,  ktoré podnikne Distribútor,  sú možné len na základe  písomného súhlasu  Winalite 
CZECH.

8. Distribútor má právo nakupovať výrobky WINALITE pre vlastnú spotrebu, alebo v rámci svojej podnikateľskej  
činnosti, za distribútorské ceny.

9.  V prípade podnikateľskej  činnosti  je Distribútor povinný túto činnosť ohlásiť a viesť ju v súlade s príslušnými  
predpismi. Zaväzuje sa samostatne získať príslušné oprávnenia, hradiť náklady, poplatky a odvádzať dane, súvisiace s 
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touto  činnosťou.  Distribútor  je  osobne  zodpovedný  za  dodržiavanie  právnych  predpisov  štátu,  na  území  ktorého 
podniká.  O  vedení  podnikateľskej  činnosti  informuje  Distribútor  Winalite  CZECH pri  podpísaní  zmluvy   alebo 
okamžite po jej začatí. Súčasne pripojí príslušné doklady, oprávnenia a osvedčenia.

10.   Winalite CZECH zaručuje distribútorom po uzavretí zmluvy po celú dobu platnosti Zmluvy:
a. zachovanie rabatu pri nákupe výrobkov Winalite,
b. zachovanie práva na provízie z obratu distribučnej štruktúry, tj z obratu osôb, ktoré Distribútor získal k spolupráci s 
Winalite CZECH, ktoré bude vyplácať najneskôr do 14 dní po skončení zúčtovacieho obdobia,
c. nezasahovanie do činnosti Distribútora, ktorá nie je regulovaná Zmluvou, čo zahŕňa aj rešpektovanie angažovanosti  
distribútora v iných sieťových obchodoch,
d. právo na náhľad do distribútorových štruktúr,
e. právo na obchodné tajomstvo, zahŕňajúce klientsku základňu na každej úrovní distribúcie.

SYSTÉM PREDAJA
1.  Distribútor  sa zaväzuje predávať  výrobky firmy WINALITE za ceny,  ktoré nebudú pod hranicou minimálnych 
maloobchodných cien, a ktoré sú uvedené v aktuálnom cenníku spoločnosti Winalite.
2.  Výrobky  firmy  Winalite  môžu  byť  ponúkané  iba  a  výhradne  cestou  priameho  predaja  (priamo  konečnému 
zákazníkovi, v podmienkach umožňujúcich zodpovedajúce prezentáciu výrobkov, medzi inými v takých miestach, ako 
sú: predajne zdravotníckych potrieb, bylinkárstvo, masérske a kozmetické salóny, malé rodinné lekárne atď) . Z predaja 
výrobkov WINALITE sú vylúčené hypermarkety, obchodné reťazce, reťazcové lekárne, ako aj tržnica, tj miesta, kde 
nie je možná prezentácia výrobkov podľa štandartov určených firmou Winalite CZECH.
3. Predaj výrobkov Winalite prostredníctvom internetových portálov, ako sú aukcie, e-shopy, sa nezhoduje s podstatou 
priameho predaja a je preto zakázaný. V opodstatnených a výnimočných prípadoch môže Winalite CZECH súhlasiť s  
predajom výrobkov WINALITE v špecializovaných e-shopoch. 

4. Distribútor  nemôže  využívať  predajné  štruktúry  WINALITE  pre  prezentáciu,  reklamu  a  predaj  akýchkoľvek 
výrobkov iných výrobcov.

5. Činnosť Distribútorov  nie  je  a  nemôže byť  vedená  na  základe  teritoriálnej  exkluzivity  alebo  s  použitím iných  
obmedzení slobodného podnikania. 

ZÁKAZ KONKURENCIE
1. Distribútor nesie plnú zodpovednosť za konanie, definované príslušnými ustanoveniami Trestného zákona ako aj za 
konanie, ktoré predstavuje  porušovanie zákona o ochrane osobných údajov a zákona o boji proti nekalej konkurencii.
2. Distribútor sa nemôže akýmkoľvek spôsobom, priamo alebo nepriamo, podieľať na činnosti, ktorá je konkurenčná  
voči Winalite CZECH. Porušenie zákazu konkurencie, definovaného v všeobecných podmienkach, môže byť dôvodom 
k sankciám podľa Podmienok.  Za  konkurenčnú činnosť sa považuje aj  účasť  na zámeroch a projektoch,  ktoré sú  
konkurenčné alebo negatívne pôsobiace voči Winalite CZECH.
3. Distribútor  prehlasuje,  že  nikdy  predtým  nedovážal  a  zaväzuje  sa  v  budúcnosti  nedovážať  výrobky  firmy 
WINALITE na území štátov Európskej únie. Takéto konanie Distribútora môže spôsobiť škodu firme Winalite CZECH 
a je dôvodom na rozviazanie zmluvy. 
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OSOBNÉ ÚDAJE, OBCHODNÉ TAJOMSTVO
1. Distribútor sa zaväzuje uchovať v tajnosti:

a. všetky informácie,  týkajúce sa Winalite CZECH, hlavne informácie obchodné, technologické a organizačné,  
neurčené pre verejnú prezentáciu, všetky informácie, týkajúce sa ostatných Distribútorov a klientov WINALITE a 
potenciálnych Distribútorov a klientov  a to v čase platnosti zmluvy, ako aj po jej rozviazaní,
b.  výšku príjmov ostatných Distribútorov, okrem iného výšku príjmov z predaja distribučnej štruktúry,  výšku p
rovízie  a  garantovaných  návratiek.  Distribútor  sa  zaväzuje  nezverejňovať,  nepublikovať  ani  iným  spôsobom  
nerozširovať vyššie uvedené informácie a nezoznamovať s nimi budúcich Distribútorov alebo postranné osoby  
počas stretnutia, prezentácií alebo pri iných príležitostiach,
c. všetky osobné údaje, ktoré získal v súvislosti s realizáciou zmluvy, a to v čase platnosti zmluvy, ako aj po jej  
rozviazania, v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

2. Dôverné informácie smie byť uverejnené výlučne v situáciách určených právnymi predpismi alebo s písomným  
súhlasom firmy Winalite CZECH.
3. Winalite CZECH je správcom databázy, obsahujúcej osobné údaje všetkých registrovaných Distribútorov. Winalite 
CZECH spracováva osobné údaje a údaje potrebné na vyúčtovanie a spoluprácu s Winalite CZECH, najmä meno a 
priezvisko, názov firmy a jej hospodársky štatút (SZČO, sro,  ...),  pohlavie,  adresa trvalého bydliska / sídla firmy,  
korešpondenčná adresa, dátum narodenia, rodné číslo / IČO, DIČ, informácie o podnikateľskej činnosti a registrácií 
platiteľa DPH, bankové spojenie a číslo bankového účtu, domáci a kontaktný telefón, e-mailová adresa.
4. Cieľom zhromažďovania osobných údajov je: registrácia Distribútorov, umožňujúca nákup a budovanie distribučné 
štruktúry  v  súlade  s  pravidlami,  definovanými  vo  firemnej  literatúre  Winalite  CZECH,  vykonávanie  finančného 
vyúčtovanie a dokumentácie hospodárskych operácií v súlade s požiadavkami odlišných predpisov (výpočet prémií, 
udržiavanie kontaktu s distribútormi, povýšenie najaktívnejších Distribútorov).
5. Každý Distribútor má právo nahliadnuť do svojich údajov a predložiť návrh na ich aktualizáciu.
6. Distribútori poskytujú svoje osobné údaje Winalite CZECH úplne dobrovoľne. 

GARANCIA KVALITY
1.  Distribútor  nesmie  šíriť  nepravdivé  informácie  o  kvalite,  účinkoch,  cenách  a  dostupnosti  výrobkov  firmy 
WINALITE. Je zakázané pridávať k výrobkom iné vlastnosti ako sú uvedené na etiketách obalov alebo v oficiálnej 
firemnej literatúre WINALITE. Winalite CZECH nenesie zodpovednosť za škody spôsobené v súvislosti so šírením 
takýchto informácií.
2. Distribútor prehlasuje,  že nebude prerábať,  prebaľovať ani  inak meniť alebo modifikovať výrobky WINALITE. 
Ďalej Distribútor prehlasuje, že nebude predávať žiadny z výrobkov firmy WINALITE pod iným názvom.
3. Winalite ručí za svoje výrobky a vyhlasuje, že sú bezpečné a nemajú vedľajšie účinky, ak sú používané v súlade s ich 
určením v období exspirácie.
4. Distribútor je povinný riešiť všetky kvalitatívne reklamácie zákazníkov a taktiež prijímať od zákazníkov tovaru,  
vrátené v súlade s príslušnými právnymi normami Slovenskej republiky.

SPONZOROVANIE
1.  Do  sponzorskej  štruktúry  Distribútora  vstupujú  Distribútori  zaregistrovaní  priamo  ním  alebo  ktorýmkoľvek 
Distribútorom, umiestneným v štruktúre vyššie. Podmienky vzniku, fungovania a zmien vo sponzorských štruktúrach a 
ich činnosť určuje Winalite CZECH.
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2. Distribútor,  začínajúci  sponzorskú  činnosť,  sa  zaväzuje  kontrolovať  pravidelné  a  včasné  plnenie  záväzkov 
Distribútorov, nachádzajúcich sa v jeho distribučnej štruktúre, voči Winalite CZECH.
3. Pri začatí sponzorskej aktivity sa Distribútor zaväzuje školiť a motivovať svojich  nových, priamo sponzorovaných  
Distribútorov a podporovať ich v ich činnosti.
4. Distribútor nesmie preberať Distribútorov, ktorá sú sponzorovaná inými distribútormi. Je vylúčené, aby Distribútor 
prenášal  sponzorské  štruktúry v  rámci  predajnej  siete.  Takýto  prenos  je  možný len vo  výnimočných  prípadoch a 
rozhoduje o ňom Winalite CZECH. 

AUTORIZÁCIA, AUTORSKÉ PRÁVA, OBCHODNÉ A FIREMNÉ ZNAČKY 
1. Distribútor má právo používať názov a logo "WINALITE" iba spôsobom a v rozsahu podrobne určenom firmou 
Winalite CZECH a po predošlom získaní písomného súhlasu.
2.  Distribútor  je  povinný používať  iba  materiály  na  podporu  predaja  (dokumenty,  cenníky,  katalógy,  prezentačné 
vzorky, multimediálne materiály) pripravené firmou Winalite CZECH, alebo touto firmou písomne schválené.
3. Všetky  prezentačné,  reklamné,  informačné  materiály,  publikácie,  CD  a  DVD,  fotografie,  prospekty,  školiace 
materiály  (tiež  obsah  firemných  seminárov),  hudobné  a  literárne  diela,  poskytnuté  firmou  Winalite  CZECH,  sú 
chránené  autorskými  právami.  Ich  neoprávnené  použitie,  rozširovanie,  kopírovanie  alebo  využívanie  bez  súhlasu 
Winalite CZECH, je zakázané.
4.  Tvorba  a  zverejnenie  vlastnej  webovej  stránky  je  podmienená  predchádzajúcim  písomným  súhlasom  Winalite 
CZECH. Okrem toho je zakázané vytvárať webové stránky so slovom "WINALITE" v názve domény bez písomného 
súhlasu Winalite CZECH.
5. Distribútor  nie  je  oprávnený viesť  verejnú  mediálnu reklamnú  kampaň (vrátane  internetovej),  týkajúce  sa jeho 
činnosti, bez predošlého súhlasu Winalite CZECH. 
6. Distribútor nie je oprávnený poskytovať televízne, rozhlasové, tlačové rozhovory, obsahujúce nepravdivé údaje alebo 
prezentujúce firmu Winalite CZECH  v nepriaznivom svetle. 
7. Jedinou oficiálnou webovou stránkou WINALITE  CZECH je www.winaliteczech.com  .  

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI A POPLATKY
1. Distribútor je povinný včas plniť všetky svoje finančné záväzky voči Winalite CZECH.
2. Pri  podpise  zmluvy  prevedie  Distribútor  na  účet  WINALITE  registračný  poplatok  vo  výške  určenej  platným 
Cenníkom.
3. Distribútor berie na vedomie, že nie je oprávnený prijímať akékoľvek finančné čiastky mene firmy Winalite CZECH, 
a to z akéhokoľvek dôvodu.
4. Winalite CZECH si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov. Nové ceny sú záväzné od dátumu, uvedeného v 
Cenníku.
5. Winalite CZECH si vyhradzuje právo kedykoľvek vyrovnať finančný záväzok Distribútora voči firme formou zrážky 
z prémií, náležiacich distribútorovi.
6. Winalite  CZECH  nenesie  zodpovednosť  za  finančné  straty  Distribútorov,  spôsobené  zmenou  cien,  sortimentu 
výrobkov alebo nedodaním objednaných výrobkov.
7.  S cieľom splniť podmienky pre výplatu provízií v každom províznom období sa Distribútor zaväzuje dodržiavať  
ustanovenia Zmluvy a jej integrovanej súčasti-marketingového plánu.
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8. V prípade, že Distribútor nepodniká, môže mu Winalite CZECH vyplatiť prémie na osobný účet prostredníctvom 
agenta a zdanenie vykonáva distribútor sám na základe platných zákonov  Slovenskej republiky.
9. Winalite CZECH vypláca Distribútorom prémie na základe výpočtu provízií za každý týždeň samostatne poverenými 
osobami na základe zmluvy o vyplácaní provízií. Platcovia DPH sú povinní fakturovať všetky prémie podľa dátumu 
zdaniteľného plnenia.
10. Winalite  celosvetovo spoplatňuje  využívanie  EC  systému,  ako  obchodného  nástroja  a  to  vo  forme  ročného 
administratívneho poplatku. Za rok 2010 sa plošne vygeneroval v týždni 201044 (7,4 Euro) a pokiaľ v danom týždni 
nebol  zároveň vygenerovaný žiadny bonus,  bude sa výdaj  vyrovnávať  postupne.  Poplatok  nie  je  vymáhateľný za  
predpokladu, že sa distribútorovi nevygeneruje dlhodobo žiadny bonus. 
 

V. ZODPOVEDNOSŤ LÍDRA WINALITE

1. Nižšie  uvedené  ustanovenia,  týkajúce  sa  lídrov,  sú  doplnením všeobecných  pravidiel,  záväzných  pre  všetkých  
distributérov. Porušenia ktoréhokoľvek z týchto pravidiel môže mať za následok zrušenie všetkých privilégií, spojených  
s funkciou lídra.

2. Líder je povinný zabezpečiť distribútorovi stabilný vývoj sponzorskej skupiny cestou:
a. sponzorovania nových Distribútorov a predaja výrobkov,
b. pravidelných motivačných stretnutí,
c. pomoci a poradenstva,
d. častého kontaktu a včasného zasielanie všetkých informácií, týkajúcich sa termínov a miest stretnutí, nových  
výrobkov, školenia atď,
e. školení v rámci programu "Success Unlimited",
f. účasti na všetkých seminároch a stretnutiach, o ktorých bude informovaný firmou Winalite CZECH.

3.  Líder je povinný aplikovať všetky ostatné nadstavbové inštrukcie a pravidlá,  ktoré dostane písomne od Winalite 
CZECH. 
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