
 
 

ETICKÝ KÓDEX WINALITE 

Ako registrovaný člen Winalite budem dodržiavať nasledujúce pravidlá: 

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

mňa ako distribútora. 

2. Mojím základným princípom bude úprimné, čestné a zodpovedné správanie voči všetkým 

ľuďom, s ktorými sa budem stretávať v rámci svojej distribútorskej činnosti (klienti, 

spotrebitelia, distribútori, lídri a zástupcovia spoločnosti Winalite).  

3. Produkty spoločnosti Winalite, ako aj možnosti spolupráce ponúkané spoločnosťou 

Winalite budem potenciálnym distribútorom a spotrebiteľom prezentovať poctivo a 

pravdivo. 

4. Ak sa stanem Sponzorom alebo Lídrom, beriem na seba zodpovednosť včas, ochotne, 

pravdivo a čo najlepšie poskytovať informácie so všetkými aspektmi, uvedenými v 

oficiálnej firemnej literatúre Winalite.* (informácie o produktoch, akciách a činnosti 

týkajúcich sa spoločnosti Winalite) 

5. Budem rešpektovať pravidlá priameho predaja ** vrátane dodržiavania odporúčaných 

predajných cien pre konečného spotrebiteľa. V tejto súvislosti nebudem predávať výrobky 

Winalite spôsobom odporujúcim podstate priameho predaja. (**viac  o priamom predaji je 

uvedené v Obchodných podmienkach spoločnosti Winalite). 

6. Za žiadnych okolností nebudem využívať distribučnú sieť Winalite pre prezentáciu, 

distribúciu alebo predaj výrobkov iných firiem, ktoré sú účelom a zameraním totožné 

s účelom a zameraním produktov Winalite 

7. Za žiadnych okolností nezaradím do svojej činnosti praktiky nekalej súťaže či 

dampingového predaja. 

8. Budem rešpektovať právne normy záväzné v krajine, v ktorej realizujem svoju činnosť ako 

činnosť registrovaného člena spoločnosti Winalite. 

9. Som si vedomý, že porušením ktoréhokoľvek bodu Etického kódexu, budem znášať 

dôsledky svojho konania. (Viac v Obchodných podmienkach spoločnosti Winalite). 

Použité výrazy: 

Distribútor – registrovaný člen v štruktúre spoločnosti Winalite 

Sponzor – Distribútor, ktorý do štruktúry spoločnosti Winalite registruje ďalších členov 

Líder – systematicky pracujúci Sponzor, hodný nasledovania, ktorý odovzdáva svoje vedomosti, skúsenosti a osvetu 

o produktoch a spolupráci a  motivuje ostatných členov Winalite 

Za firemnú literatúru spoločnosti Winalite sa považujú  

 Kompenzačný plán spoločnosti Winalite 

 Obchodné podmienky spoločnosti Winalite 

 Informačné zdroje: www.winalite.com, www.winalite-europe.com, www.slovenskowinaliteservis.sk, na ktorých 

sú uverejňované znenia kvartálnych promo akcií 

http://www.winalite.com/
http://www.winalite-europe.com/
http://www.slovenskowinaliteservis.sk/

