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Ř Á D  N E Z Á V I S L É H O   D I S T R I B U T O R A   W I N A L I T E 
PLATNÝ OD 1.1.2010 

 

 

I. DEFINICE, OBECNÁ PRAVIDLA 

1. V tomto Řádu byly použity následující zkratky: WINALITE  CZECH – WINALITE  CZECH spol. s r.o. ., WINALITE  – WINALITE  International 

(Shenzen WINALITE  Technology CO., LTD.), Distributor – Nezávislý Distributor WINALITE , Smlouva – Smlouva Nezávislého Distributora 

WINALITE , Řád – Řád Nezávislého Distributora WINALITE . 

2. Předpokládá se,  že každý Distributor se před podepsáním Smlouvy seznámil se všemi podmínkami spolupráce, souhlasí s nimi a zavazuje se je 

dodržovat, což stvrzuje svým vlastnoručním podpisem na Smlouvě.  

3. WINALITE  CZECH spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny podmínek spolupráce s Distributory, obsažených v Řádu a oficiální firemní literatuře 

WINALITE. Tyto změny jsou závazné od uvedeného data platnosti, a pokud toto datum uvedeno není, tak od data publikace nebo zveřejnění na 

internetových stránkách  www.winaliteczech.com. Ve věcech, neobsažených v dokumentech a firemní literatuře WINALITE a WINALITE 

CZECH, nebo vyžadujících individuální řešení, si WINALITE CZECH vyhrazuje právo na jejich samostatnou interpretaci a řešení s ohledem na 

nutnost zachování stability a bezpečí fungování prodejní struktury výrobků WINALITE.  

 

II. ETICKÝ KODEX 

Jako Distributor se zavazuji realizovat svoji distributorskou činnost v souladu s následujícími pravidly: 

1. Budu respektovat veškeré podmínky spolupráce a zásady činnosti, které jsou závazné pro mne jako Distributora. 

2. Mým základním principem bude čestné chování vůči všem lidem, se kterými se budu setkávat v rámci své distributorské činnosti. Budu se k 

ostatním chovat tak, jak chci, aby se ostatní chovali ke mně. 

3. Budu prezentovat zákazníkům výrobky WINALITE , jakož i možnosti spolupráce, nabízené firmou WINALITE  CZECH potenciálním distributorům, 

poctivě a pravdivě. 

4. Veškeré služby ve vztahu ke klientům budu poskytovat včas a ochotně. Reklamace klientů budu vyřizovat v souladu s procedurami, určenými 

firmou WINALITE  CZECH. 

5. Ve vztazích s klienty, Distributory, zástupci a pracovníky  WINALITE  CZECH  budu upřímný, čestný a zodpovědný. 

6. Beru na sebe odpovědnost Distributora (také sponzora nebo Lídra, pokud se jím stanu) spolu se všemi jejími aspekty, uvedenými v oficiální 

firemní literatuře WINALITE . 

7. Zavazuji se za žádných okolností nevyužívat distribuční sítě WINALITE  pro distribuci, prezentaci nebo prodej výrobků jiných firem. 

8. Budu respektovat pravidla přímého prodeje. V této souvislosti nebudu prodávat výrobky WINALITE  způsobem odporujícím podstatě přímého 

prodeje. 

9. Budu respektovat právní normy,  závazné v České republice. Pokud budu stavět struktury na území jiného státu, budu respektovat právní normy, 

závazné pro příslušný stát. 

10. Veškeré problémy a pochybnosti, týkající se činnosti Distributora, budu řešit ve spolupráci se sponzorem nebo Lídrem.  

11. Od Lídra WINALITE  se vyžaduje zvláštní pečlivost při dodržování Etického kodexu. 
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III. PODROBNÁ PRAVIDLA SPOLUPRÁCE 

SMLOUVA,  ČÍSLO  DISTRIBUTORA,  REGISTRACE 

1. Distributorem se stává subjekt, jehož Smlouva byla zaregistrována, bylo mu přiděleno číslo ID, registrace byla potvrzena firmou WINALITE  

Polska a WINALITE CZECH a zkontrolována na základě papírových dokumentů a výše platby za první nákup. 

2. Smlouva musí obsahovat veškeré údaje Distributora, Sponzora a Směrujícího, nezbytné k registraci. 

3. WINALITE  CZECH si vyhrazuje právo na zařazení nově registrovaného Distributora do určité prodejní struktury, nebudou-li na Smlouvě uvedeny 

údaje Sponzora a Směrujícího. 

4. Distributor může podepsat pouze jednu Smlouvu. 

5. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří Přihláška, Marketingový plán , Řád nezávislého distributora společnosti Winalite a ceník produktů. 

7.  WINALITE  CZECH  si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy s Distributorem bez udání důvodu. 

8. Veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou formou. 

9. Každý Distributor obdrží jedno číslo ID individuálně přidělené firmou WINALITE . 

10. Distributor bere na vědomí, že změna Statutu Distributora (Stříbrný, Zlatý, Platinový, Diamantový) je možná v souladu s pravidly, určenými 

Marketingovým plánem. Změna Statutu na nižší není možná. 

11. Distributor, který si při podpisu Smlouvy zvolí statut Platinový nebo Diamantový, podepisuje Prohlášení, že je si vědom investičního rizika, 

spojeného s nákupem odpovídajícího kvalifikačního množství výrobků WINALITE. Toto Prohlášení je nedílnou součástí Smlouvy distributorů, 

kteří si zvolí statut Platinový nebo Diamantový, a odesílá se společně se Smlouvou v papírové podobě na WINALITE CZECH. Bez výše 

uvedeného Prohlášení nepotvrdí WINALITE CZECH registraci až do doby jeho doručení.   

12. Bývalý Distributor může podepsat novou Smlouvu, bude-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

a. od rozvázání minulé Smlouvy uplynulo 12 po sobě jdoucích pracovních měsíců, 

b. WINALITE  CZECH vyjádří písemný souhlas s dřívějším uzavřením Smlouvy a registrací a současně se nevyskytnou okolnosti, které by 

podepsání nové Smlouvy znemožňovali. 

13. Distributor se zavazuje informovat písemně WINALITE  CZECH o veškerých změnách, týkajících se jeho registračních údajů, a to nejpozději do 14 

dnů ode dne vzniku těchto změn. Za rozhodné se považuje datum doručení písemného oznámení změn do sídla firmy WINALITE  CZECH. 

Porušení této povinnosti může být považováno za porušení českých zákonů a vést k právním krokům ze strany WINALITE CZECH vůči 

Distributorovi. 

14. Distributor prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje, týkající se Smlouvy a prováděných transakcí a činností, jsou pravdivé a kompletní. 

V případě, že WINALITE CZECH zjistí nedostatky v těchto údajích, vyzve Distributora k jejich doplnění, a to do 7 dnů od data doručení výzvy. 

Nebudou-li údaje ve stanoveném termínu doplněny, je WINALITE CZECH oprávněna prohlásit danou Smlouvu nebo transakci za neplatnou, což 

písemně sdělí Distributorovi.  

ODVOLÁNÍ    

1. Distributor má právo odvolat se u pověřeného zástupce WINALITE  CZECH v případě zjištění chyb ve vyúčtování mezi Distributorem a 

WINALITE  CZECH. Distributor bere na vědomí, že rozhodnutí pověřeného zástupce je konečné a závazné. 

ZÁNIK  SMLOUVY,  ROZVÁZÁNÍ  SPOLUPRÁCE  

1. Smlouva zaniká, nenakoupí-li Distributor zboží v průběhu 12 po sobě jdoucích pracovních měsících. 

2. Distributor je oprávněn kdykoliv rozvázat Smlouvu bez udání důvodu. Dnem ukončení platnosti smlouvy je den doručení písemné výpovědi do 

sídla WINALITE  CZECH. 
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3. Rozvázání Smlouvy v žádném případě neomezuje ani nevylučuje odpovědnost Distributora za závazky vůči WINALITE  CZECH. 

4. V případě rozvázání smlouvy se registrační poplatek nevrací. Distributor má právo vrátit WINALITE Polska všechny zakoupené produkty, 

vhodné k odprodeji (nepoužité a původně zabalené výrobky WINALITE, plnohodnotné vzorky výrobků, nepoškozené informačně-instruktážní 

materiály, prezentační sestavy). Distributor obdrží refundaci ve výši 90%  z pořizovací hodnoty výše uvedeného zboží, pokud toto bylo 

zakoupeno jako registrační nákup a to do  10 kalendářních dnů ode dne dodání a pokud bude předložen originální doklad o nákupu výše 

uvedeného zboží. 

5. WINALITE  CZECH  může okamžitě rozvázat smlouvu s Distributorem v následujících případech:  

a. jestliže Distributor uvede falešné údaje 

b. při předložení falešného potvrzení o úhradě výrobků WINALITE , 

c. při takových krocích Distributora, které by vůči ostatním Distributorům vykazovaly známky nekalé konkurence 

d. při porušení ostatních  ustanovení Smlouvy 

6. Distributor, se kterým WINALITE  CZECH rozváže Smlouvu, ztrácí všechna práva a privilegia, určená Distributorům. 

SANKCE  

1. WINALITE  CZECH  si vyhrazuje právo uplatnit následující sankce vůči Distributorovi, který porušuje ustanovení Řádu, potažmo Etického 

kodexu, nebo neplní přijaté závazky: 

a. dočasné nebo úplné odejmutí práva na sponzorování   

b. dočasné pozastavení práva na nákup  

c. dočasné pozastavení práva na vyplacení prémií  

d. odstoupení od Smlouvy, což je ekvivalentní se ztrátou práva na nákup a obdržení prémií.  

2. V odůvodněných případech má WINALITE  CZECH  právo na okamžité vypovězení Smlouvy a na vymáhání svých práv soudní cestou v souladu 

s ustanoveními Občanského zákoníku, mimo jiné na vymáhání finančního odškodnění.  

CESE 

1. V případě časové neschopnosti plnit úkoly, vyplývající ze Smlouvy, je Distributor oprávněn určit fyzickou či právnickou osobu, na kterou 

převede právo vést Distributorovu distribuční skupinu spolu s právem na provizi, pod dočasným ID číslem Distributora. Ve výše uvedeném 

případě splní Distributor povinnost podepsat cesní smlouvu a doručit ji do sídla WINALITE  CZECH. 

2. Distributor má právo trvale převést práva ke Smlouvě na třetí osobu cestou cese.  WINALITE  CZECH si vyhrazuje právo na akceptaci kandidatury 

osoby, přejímající práva ke Smlouvě.  

DĚDENÍ 

1. V případě úmrtí Distributora Smlouva zaniká s výjimkou situace, kdy Distributor zanechá Dědice-fyzickou osobu z přímé linie dědiců. Dědicové 

Distributora jsou určeni v souladu se závětí zemřelého Distributora, a pokud tato neexistuje, pak v souladu s předpisy dědického práva. 

2. V případě, že existuje více dědiců z přímé linie, WINALITE Polska může požadovat určení zmocněnce, reprezentujícího zájmy všech Dědiců. 

Distributorův Dědic přejímá práva Distributora pod dočasným distributorským ID číslem, a zvláště pak přejímá distribuční struktury zemřelého 

Distributora. 

3. Na Dědice současně přechází právo na výplatu provize společně s provizí z distributorovy distribuční struktury. Veškerá ustanovení Smlouvy 

jsou ve vztahu k Dědici beze změn platná.  
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IV. PRAVIDLA ČINNOSTI 

OBECNÁ PRAVIDLA  
1. Distributor pracuje nezávisle na WINALITE  CZECH, kupuje výrobky na vlastní účet. Distributor je oprávněn používat na svých vizitkách, při 

prezentacích, v marketingu a reklamě titul „Nezávislý distributor WINALITE CZECH“ nebo „WINALITE Česko - Nezávislý Distributor“. 

2. Distributor bere na vědomí, že se podpisem Smlouvy nestává zaměstnancem, agentem, obchodním partnerem, franšízantem ani zástupcem firmy 

WINALITE CZECH. 

3. Distributor nesmí vydávat jménem firmy WINALITE CZECH žádná prohlášení, ani přijímat závazky, vykračující za rámec Smlouvy.  

4. WINALITE  CZECH nenese odpovědnost za žádná prohlášení a deklarace, které Distributor vydá klientům a osobám, se kterými uzavřel jménem 

WINALITE Polska Smlouvu, budou-li tato neshodná s ustanoveními Smlouvy.   

5. Distributor není oprávněn vystupovat právně jménem WINALITE  CZECH. Distributor nemůže vydávat žádná písemná ani ústní prohlášení, která 

by mohla být závazná pro WINALITE CZECH, zvláště pak předkládat jménem WINALITE CZECH pracovní nabídky. 

6. Distributor je osobně zodpovědný za činnost třetích osob, asistujících při realizaci Smlouvy, zvláště pak za dodržování ustanovení Smlouvy.  

7. Distributor není oprávněn k úkonům jménem a ve prospěch WINALITE CZECH, s výjimkou těch, které jsou dány Smlouvou. Veškeré právní 

kroky, které podnikne Distributor, jsou možné pouze na základě písemného souhlasu WINALITE CZECH.   

8. Distributor má právo nakupovat výrobky WINALITE pro vlastní spotřebu, nebo v rámci své podnikatelské činnosti, za distributorské ceny.  

9. V případě podnikatelské činnosti je Distributor povinen tuto činnost ohlásit a vést ji v souladu s příslušnými předpisy. Zavazuje se samostatně 

získat příslušná oprávnění, hradit náklady, poplatky a odvádět daně, související s touto činností. Distributor je osobně zodpovědný za dodržování 

právních předpisů státu, na jehož území podniká. O vedení podnikatelské činnosti informuje Distributor WINALITE CZECH při podepsání 

Smlouvy, nebo neprodleně po jejím zahájení. Současně připojí příslušné doklady, oprávnění a osvědčení.   

10. WINALITE  CZECH  zaručuje Distributorovi  po uzavření Smlouvy po celou dobu platnosti Smlouvy: 

a. zachování rabatu při nákupu výrobků WINALITE , 

b. zachování práva na provize z obratu distribuční struktury, tj. z obratu osob, které Distributor získal ke spolupráci s WINALITE CZECH, které 

bude vyplácet nejpozději do 14 dnů po skončení zúčtovacího období, 

c. nevměšování do činnosti Distributora, která není regulována Smlouvou, což zahrnuje také respektování angažovanosti Distributora v jiných 

síťových obchodech, 

d. právo na úplný náhled do distributorových distributorských struktur, 

e. právo na obchodní tajemství, zahrnující klientskou základnu na každé úrovní distribuce. 

SYSTÉM PRODEJE 
1. Distributor se zavazuje prodávat výrobky firmy WINALITE za ceny které nebudou pod hranicí minimálních maloobchodních cen, které jsou 

uvedené v aktuálním ceníku společnosti Winalite. 

2. Výrobky firmy WINALITE  mohou být nabízeny pouze a výhradně cestou přímého prodeje (přímo konečnému zákazníkovi, v podmínkách 

umožňujících odpovídající prezentaci výrobků, mezi jinými v takových místech, jako jsou: prodejny zdravotnických potřeb, bylinářství, masérské 

a kosmetické salóny, malé rodinné lékárny atd.). Z prodeje výrobků WINALITE jsou vyloučeny hypermarkety, obchodní řetězce, řetězcové 

lékárny, jakož i tržnice, tj. místa, kde není možná prezentace výrobků dle standartů určených firmou WINALITE CZECH.      

3. Prodej výrobků WINALITE  prostřednictvím internetových portálů, jako jsou aukce, e-shopy, se neshoduje s podstatou přímého prodeje a je proto 

zakázán. V opodstatněných a výjimečných případech může WINALITE CZECH souhlasit s prodejem výrobků WINALITE ve specializovaných 

e-shopech.  
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4. Distributor nemůže využívat prodejní struktury WINALITE pro prezentaci, reklamu a prodej jakýchkoliv výrobků jiných výrobců. 

5. Činnost Distributorů není a nemůže být vedena na základě teritoriální exkluzivity, nebo s použitím jiných omezení svobodného podnikání. 

ZÁKAZ KONKURENCE  
1. Distributor nese plnou odpovědnost za jednání, definované příslušnými paragrafy trestního zákoníku jako porušování zákona o ochraně 

osobních údajů a zákona o potírání nekalé konkurence. 

2. Distributor se nemůže jakýmkoliv způsobem, přímo či nepřímo, podílet na činnosti, která je konkurenční vůči WINALITE  CZECH . Porušení 

zákazu konkurence, definovaného v obecných podmínkách,  může být důvodem k sankcím  (body 21, 22 Řádu). Za konkurenční činnost se 

považuje také účast na záměrech a projektech, které jsou konkurenční nebo negativně působící vůči  WINALITE  CZECH. 

3. Distributor prohlašuje, že nikdy dříve nedovážel a zavazuje se v budoucnu nedovážet výrobky firmy WINALITE na území států Evropské unie. 

Takovéto jednání Distributora může způsobit škodu firmě WINALITE CZECH a je důvodem k rozvázání Smlouvy.  

OSOBNÍ ÚDAJE, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ  
1. Distributor se zavazuje uchovat v tajnosti: 

2. veškeré informace, týkající se WINALITE CZECH, zvláště pak informace obchodní, technologické a organizační, neurčené pro veřejnou 

prezentaci, veškeré informace, týkající se ostatních Distributorů a klientů WINALITE  a potenciálních Distributorů a klientů, a to v době platnosti 

Smlouvy, jakož i po jejím rozvázání., 

3. výši příjmů ostatních Distributorů, mimo jiné výši příjmů z prodeje distribuční struktury, výši provize a garantovaných vratek. Distributor se 

zavazuje nezveřejňovat, nepublikovat ani jiným způsobem nerozšiřovat výše uvedené informace a neseznamovat s nimi budoucí Distributory 

nebo postranní osoby během setkání, prezentací nebo při jiných příležitostech,  

4. veškeré osobní údaje, které získal v souvislosti s realizací Smlouvy, a to v době platnosti Smlouvy, jakož i po jejím rozvázání, v souladu se 

Zákonem na ochranu osobních údajů.   

5. Důvěrné informace smí být zveřejněny výhradně v situacích určených právními předpisy, nebo s písemným souhlasem firmy WINALITE  CZECH. 

6. WINALITE  CZECH je správcem databáze, obsahující osobní údaje všech zaregistrovaných Distributorů. WINALITE CZECH zpracovává osobní 

data a data nezbytná k vyúčtování a spolupráci s WINALITE CZECH, zejména jméno a příjmení, název firmy a její hospodářský statut (OSVČ, 

s.r.o., …), pohlaví, adresa trvalého bydliště/sídla firmy, korespondenční adresa, datum narození, rodné číslo/IČ, DIČ, informace o podnikatelské 

činnosti a registrací plátce DPH, bankovní spojení a číslo bankovního účtu, domácí a kontaktní telefon, e-mailová adresa. 

7. Cílem shromažďování osobních údajů je: registrace Distributorů, umožňující nákup a budování distribuční struktury v souladu s pravidly, 

definovanými ve firemní literatuře WINALITE CZECH, provádění finančního vyúčtování a dokumentace hospodářských operací v souladu 

s požadavky odlišných předpisů (výpočet prémií, udržování kontaktu s Distributory, vyzvednutí nejaktivnějších Distributorů).  

8. Každý Distributor má právo nahlédnout do svých údajů a předložit návrh na jejich aktualizaci. 

9. Distributoři poskytují své osobní údaje WINALITE  CZECH zcela dobrovolně. 

GARANCE KVALITY  
1. Distributor nesmí šířit nepravdivé informace o kvalitě, účincích, cenách a dostupnosti výrobků firmy WINALITE. Je zakázáno přidávat 

výrobkům jiné vlastnosti  než jsou uvedeny na etiketách obalů nebo v oficiální firemní literatuře WINALITE . WINALITE CZECH nenese 

odpovědnost za škody způsobené v souvislosti se šířením takových informací.  

2. Distributor prohlašuje, že nebude předělávat, přebalovat ani jinak měnit nebo modifikovat výrobky WINALITE. Dále Distributor prohlašuje, že 

nebude prodávat žádný z výrobků firmy WINALITE pod jiným názvem.   

3. WINALITE  ručí za své výrobky a prohlašuje, že jsou bezpečné a nemají vedlejší účinky, jsou-li používány v souladu s jejich určením v období 

expirace. 

4. Distributor je povinen řešit veškeré kvalitativní reklamace zákazníků, a také přijímat od zákazníků zboží, vrácené v souladu s příslušnými 
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právními normami České republiky. 

SPONZOROVÁNÍ  
1. Do sponzorské struktury Distributora vstupují Distributoři zaregistrovaní přímo jím, nebo kterýmkoliv Distributorem, umístěným ve struktuře 

výše. Podmínky vytváření, fungování a změn ve sponzorských strukturách a jejich činnost určuje WINALITE CZECH. 

2. Distributor, zahajující sponzorskou činnost, se zavazuje kontrolovat pravidelné a včasné plnění závazků Distributorů, nacházejících se v jeho 

distribuční struktuře, vůči WINALITE CZECH. 

3. Při zahájení sponzorské činnosti se Distributor zavazuje školit a motivovat své nové, přímo sponzorované Distributory, a podporovat je v jejich 

činnosti. 

4. Distributor nesmí přejímat Distributory, kteří jsou sponzorováni jinými Distributory. Je vyloučeno, aby Distributor přenášel sponzorské struktury 

v rámci prodejní sítě. Takovýto přenos je možný pouze ve výjimečných případech a rozhoduje o něm WINALITE CZECH. 

AUTORIZACE , AUTORSKÁ PRÁVA , OBCHODNÍ A FIREMNÍ ZNA ČKY  
1. Distributor má právo používat název a logo „WINALITE“ pouze způsobem a v rozsahu podrobně určeném firmou WINALITE CZECH a po 

dřívějším získání písemného souhlasu. 

2. Distributor je povinen používat pouze materiály na podporu prodeje (dokumenty, ceníky, katalogy, prezentační vzorky, multimediální materiály) 

připravené firmou WINALITE Polska, nebo touto firmou písemně schválené.  

3. Veškeré prezentační, reklamní, informační materiály, publikace, CD a DVD, fotografie, prospekty, školící materiály (také obsah firemních 

seminářů), hudební a literární díla, poskytnuté firmou WINALITE Polska, jsou chráněny autorskými právy. Jejich neoprávněné použití, 

rozšiřování, kopírování nebo využívání bez souhlasu WINALITE CZECH, je zakázáno   

4. Jedinou oficiální webovou stránkou WINALITE je www.winalite.com. 

5. Tvorba a zveřejnění vlastní webové stránky je podmíněna dřívějším písemným souhlasem WINALITE CZECH. Kromě toho je zakázáno 

vytvářet webové stránky se slovem „WINALITE“ v názvu domény bez písemného souhlasu WINALITE CZECH. 

6. Distributor není oprávněn vést veřejnou mediální reklamní kampaň (včetně internetové), týkající se jeho činnosti, bez dřívějšího souhlasu 

WINALITE CZECH.   

4. Distributor není oprávněn poskytovat televizní, rozhlasové, tiskové rozhovory, obsahující nepravdivé údaje, nebo prezentující firmu 

WINALITE CZECH v nep říznivém světle. 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI  
1. Distributor je povinen včas plnit veškeré své finanční závazky vůči WINALITE  CZECH. 

2. Při podpisu Smlouvy převede Distributor na účet WINALITE  registrační poplatek ve výši určené platným Ceníkem. 

3. Distributor bere na vědomí, že není oprávněn přijímat jakékoliv finanční částky jménem firmy WINALITE  CZECH, a to z jakéhokoliv důvodu. 

4. WINALITE  CZECH si vyhrazuje právo na změnu cen výrobků. Nové ceny jsou závazné od data, uvedeného v Ceníku. 

5. WINALITE  CZECH si vyhrazuje právo kdykoliv vyrovnat finanční závazek Distributora vůči firmě formou srážky z prémií, náležících 

Distributorovi. 

6. WINALITE  CZECH nenese odpovědnost za finanční ztráty Distributorů, způsobené změnou cen, sortimentu výrobků, nebo nedodáním 

objednaných výrobků. 

7. S cílem splnit podmínky pro výplatu provizí v každém provizním období se Distributor zavazuje dodržovat ustanovení Smlouvy a její 

integrované součástí -Marketingového plánu. 

8. WINALITE  CZECH vyplácí Distributorům prémie na základě výpočtu provizí za každý týden samostatně pověřenými osobami na základě 

smlouvy o vyplácení provizí. Plátci DPH jsou povinni fakturovat všechny prémie podle data zdanitelného plnění.  
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9. V případě, že Distributor nepodniká, může mu WINALITE CZECH vyplatit prémie na osobní účet prostřednictvím agenta a zdanění provádí 

distributor sám na základě platných zákonů České republiky.  

 
V. ODPOVĚDNOST LÍDRA WINALITE 

1. Níže uvedená ustanovení, týkající se Lídrů, jsou doplněním všeobecných pravidel, závazných pro všechny Distributory. Porušení kteréhokoliv 

z těchto pravidel může mít za následek zrušení veškerých privilegií, spojených s funkcí Lídra. 

2. Lídr je povinen zajistit Distributorovi stálý vývoj sponzorské skupiny cestou: 

a. sponzorování nových Distributorů a prodeje výrobků, 

b. pravidelných motivačních schůzek, 

c. pomoci a poradenství, 

d. častého kontaktu a včasného předávání veškerých informací, týkajících se termínů a míst setkání, nových výrobků, školení atd., 

e. školení v rámci programu „Success Unlimited”, 

f. účasti na všech seminářích a setkáních, o kterých bude informován firmou WINALITE  CZECH. 

3. Lídr je povinen aplikovat veškeré ostatní nástavbové instrukce a pravidla, které obdrží písemně od WINALITE  CZECH. 

 

 

 

 


