Registrační podmínky a Obchodní podmínky
Práva a povinnosti smluvních stran
 Zprostředkovatelem může být osoba, která dosáhla věku 18 let nebo od 15 let v zastoupení
zákonným zástupcem.
 Předmětem Zprostředkovatelské smlouvy je pravidelný odběr alespoň jednoho SETU měsíčně
za MOC, jinak nemá právo na provize, pouze na Ka koruny.
 Ka koruny získává za reklamní činnost.
 Zprostředkovatel má nárok na provizi tehdy, má-li zaregistrovány min. tři lidi a splní-li
všechny zde uvedené podmínky.
 Zprostředkovatel má právo na provize z pěti linií utvořených ve struktuře pod ním.
 Za účelem stanovení provize za činnost zprostředkovatele je vydán Kariérní řád - viz. Kariérní
tabulka.
 Provize se platí ze spotřebitelů, kteří řádně a včas uhradili svoji objednávku v daném měsíci,
čili za skutečně odebrané zboží.
 Pozice a práva ze Zprostředkovatelské smlouvy lze převést na členy rodiny.
 Spárování plateb a uzávěrka probíhá do 12. dne následujícího měsíce.
 Provize ze struktury se zasílají na účet mezi 12.- 21. dnem následujícího měsíce.
 Uzávěrku obdržíte e-mailem, později ji naleznete v interním systému na své osobní stránce.
 Zprostředkovatel není zaměstnancem projektu, za zdanění příjmů si plně zodpovídá sám.
 Zprostředkovatel má možnost získat provize až 14.560,- Kč, dodrží-li lhůtu a zaregistruje min.
3 “RP“ do 60-ti dnů od své registrace.
 Zaregistruje-li 3 “RP“ (reklamní poradce) po lhůtě 60-ti dnů od své registrace, max. provize
bude 4.840,- Kč.
 Provize se vyplácejí na Vaše konto od 120,- Kč. Při posílání složenkou se odečte poplatek za
poslání dle platného ceníku České pošty. Poštovné a balné za SETY z Ka konta je ZDARMA.
Další SETY budou zpoplatněny částkou 120,- Kč.

Uchování dat
 Zprostředkovatel souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů za účelem
zpracování dat v projektu 12ka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění předpisů a jejich užitím a správou za účelem naplnění Zprostředkované
smlouvy. Osobní údaje budou používány jen pro potřeby systému 12ka a nebudou předávány
třetím stranám.

Platnost smlouvy
 Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Od tohoto dne
jsou obě smluvní strany svými smluvními projevy vázány.
 Zprostředkovatel svým podpisem potvrzuje, že s jejím obsahem souhlasí.
 Zprostředkovatel svým podpisem potvrzuje, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů a ze svobodné vůle.
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Vypovězení smlouvy
 Zprostředkovatel má právo kdykoliv od smlouvy bez udání důvodu odstoupit, následně
zanikají veškerá práva i povinnosti obou smluvních stran.
 Smlouvu lze vypovědět i ze strany provozovatele jen ve výjimečném případě za hrubé
porušení pravidel. Bude-li svým jednáním poškozovat dobré jméno firmy, nebo jeho chování
odporuje dobrým zvykům a mravům.

Kariérní tabulka
 Produkty se Vám hradí z Ka konta a za tyto produkty Vám přichází pravidelně provize na Váš
účet!
Vaše konto
Linie
I
II
III
IV
V
VI

Počet
setů
1
3
9
27
81
729

Koruny

Provize celkem

40
40
40
40
40
40

40
160
520
1600
4840
14560

Závěrečná ustanovení
 Potvrzenou Zprostředkovatelskou smlouvu ve dvou vyhotoveních obdržíte s první zásilkou
zboží nebo při osobním převzetí zboží v našem centru.
 Jedno podepsané vyhotovení doručte zpět na výše uvedenou adresu provozovatele.
 Provize se vyplácejí pouze na základě podepsané zprostředkovatelské smlouvy oběma
smluvními stranami.
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Zpracování údajů
 V rámci systému jsou uchovávány údaje dle používané služby: newsletter nebo registrace.

Newsletter
 V rámci systému je údaj e-mail pro zasílání novinek v rámci systému uchováván po dobu
maximálně 5 let.

Newsletter zrušení
 Pro ukončení odběru novinek je v příchozím mailu o odběru přikládán příkaz pro zrušení
odebirání.

Newsletter údaje
 Vámi registrovaný e-mail slouží pouze pro účtely naší společnosti (TOP 12KA S.R.O.,
IČO: 08602379 ul.Železničárů 1304/1,73601).
Možnost Vám nabídnout nové služby nebo informovat o nových nabídkách či
změnách. Údaje uchovávané pro newslettery (e-mail) nebudou předávány třetím stranám.

Dodatek k registraci
 Registrovaný uživatel je uživatel registrovaný v systému 12ka. Uživatel se stane
registrovaným tím, že vyplní příslušný formulář a potvrdí svou registraci tlačítkem
"Registrovat", tímto odešle vyplněný formulář a také stvrzuje, že byl obeznámen se všemi
podmínkami a zároveň uděluje svůj souhlas.
 Registrační formulář není možno odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny položky označeny *
 Dále se registrující zavazuje, že uvádí pravdivé a aktuální informace.
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