OBCHODNÉ PODMIENKY
I.

Členom klubu sa stáva fyzická osoba alebo právnická osoba dňom podpísania Pňhlášky za člena klubu/poradcu
projektu Klub Global 3000 a zaplatením štartovacieho balíčka.

Z.

Člen klubu má právo nakupovaí v autorizovaných skladoch pod svojim PIN číslom, ktoré mu bolo pridelené.

3.

Člen klubu sa stáva poradcom, ak nakupuje tovar za účelom jeho ďalšieho predaja alebo ak tvorí siet. V tomto
prípade je povinný na vlastnú zoápoveánosí dodržiavať právne predpisy súvisiace s podnikaním na území svojfvo
trvalého bydliska či sídla svojej firmy. Poradca všetku činnosi vykonáva svojím menom a na vlastný účet.

4.

Poradca má pravo rozširovať distrúmtorskú sieť a stávať sa sponzorom nových členov.

5.

Predaj všetkých produktov prebiehavýhradnev priamom predaji distribučnej siete aícboformounákupuv autorizovaných
skladoch pre členov Kíub GLOBAL 3000, vždy mimo maloobchody, veľkoobchody, trhy, veľtrhy atd'.

6.

Pre preááj produktov a akvizičnú činnosť je poradca povinný používať i6a oficiálne podklady a materiály schválené
firmou. Používanie vlastných podkladov podlieha písomnému schváleniu firmy.

7.

Poradca je povinný informovať konečného zákazníka o predávanom tovare, o spôsobe jeho použitia a zaistiť mu
kvalitný servis.

8.

Poradca má možnosí inzerovať i6a vlastným menom a vystupovať ako samostatný podnikateľ, anieako zamestnanec
firmy prevádzkovateľa Kíub G L O B A L 3000 alebo jej splnomocnený zástupca.

9.

Členovi klubu/poradcovi je povolené predávať produkty a vykonávaí úkony aj pre iné subjekty, v tomto prípade sa
však zaväzuje, že nebude výkony iných podnikov predávať alebo sprostredkovávať iným členom klubu/poradcom siete
Klub GLOBAL 3000 s výnimkou členov, ktoré osoóne do Klub G L O B A L 3000 získal (aíe6o ktorým je sponzorom).

10. NedeŕitePnou súčasíou obchodných podmienok sa stávajú všetky informácie, v materiáloch vydávaných organizátorom
projektu Klub GLOBAL 3000 ( cenníky, časopisy, katalógy, atd.). Člen klubu/poradcu je povinný riadii sa všetkými
týmito injormáciami.
I I . Člen klubu/poradcu berie na vedomie, že všetky informácie a kontakty (ďalší členovia Kfufm, dodávatelia atd.)
spolupracujúci na projekte Klub G L O B A L 3000 sú považovaný za obchodné tajomstvo a ich prípadné využitie
mimo projekt Klub G L O B A L 3000 bude považované za porušenie obchodných podmienok.
12. Členstvo v Klub Global 3000 sa uzatvára na db6u neurčitú.
13. Obe strany môžu členstvo/poradenstvo kedykoľvek ukončiť dohodou alebo písomnou yýpoveá'ou (napr. z dôvodu
porušenia obchodných podmienok). Členstvo/poradenstvo móze byt zrušené i z dôvodu zlého výkonu člena klubu/
poradcu (napr. žiadny nákup behom minimálne 3 rokov)
14. Uzatvorenie nového členstva/poradenstva je možné po uplynutí ochranného obdobia 1 mesiaca odo dňa, kedy pôvodné
čfenstvo/poraáenstvo zaniklo.
15. Žiadosi o prijatie za člena klubu/poradcu je vyhotovená v troch prevedeniach. Originál obdrží organizátor projektu
Klub GLOBAL 3000, prvú kópiu obdrží poraáca, druŕiú kópiu sponzor.
16. Licencia a zľavová karta sú neprenosné a platí iba pre žiadateľa uvedeného v prihláške, akékoľvek zmena práv,
doplňovanie alebo zmeny podliehajú súhlasu organizátora projektu Klub G L O B A L 3000.
17. Poradca je odmeňovaný na základe marketingového plánu organizátora projektu Klub G L O B A L 3000, ktorý je
súčasťou štartovacielio balíčka, a je plne zodpovedný za zdaňovanie svojicŕi príjmov.
18. Člen klubu/poradca svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami projektu Kfu5
GLOBAL 3000, výhodami, právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva/aktívneho poradenstva.

