ČÍSLO SMLOUVY

Stemtech s.r.o., IČ: 050 06 121, Roháčova 188/37, Praha 3 – Žižkov,
PSČ: 130 00, email: pscz@stemtech.com, www.stemtech.com

SMLOUVA S NEZÁVISLÝM OBCHODNÍM PARTNEREM

Bude vyplněno Společností

Vítejte do rodiny Stemtech! Jako nový Nezávislý obchodní partner máte různé varianty pro registraci. Prohlédněte si, prosím tyto informace spolu s tím, kdo Vás zapojuje,
abyste zvážil/a která z variant odpovídá nejvíce Vaším podnikatelským cílům. Pokud máte nějaké dotazy, Váš zapojující rád na ně odpoví. Můžete také kontaktovat zaměstnance:
Stemtech s.r.o.Oddělení pro obsluhu Nezávislých obchodních partnerů od 09.00 do 17.00 hodin, tel.: +420296181294

VARIANTA PRO REGISTRACI NEZÁVISLÉHO OBCHODNÍHO PARTNERA

Balíček “TeamBuilder” - 330 €
Zahrnuje: Registrace jako Nezávislý obchodní partner společnosti Stemtech s.r.o

• 5 Produktových katalogů
• Flipchart
• 1 ks DVD
• 5 ks Formuláře smlouvy
• Personální webové stránky

• 1 balení SE2®
• 1 balení StemFlo®
• 1 balení DermaStem®
• 1 balení ST-5 with MigraStem®
PV: 300 BV:0

Lídrovský balíček “TeamBuilder” – 915 €

Balíček „Začátek”- 79 €

Zahrnuje: Registrace jako Nezávislý obchodní partner společnosti Stemtech s.r.o.

Zahrnuje: Registrace jako Nezávislý obchodní partner společnosti Stemtech s.r.o.

• 3 balení SE2®
• 3 balení StemFlo®
• 3 balení DermaStem®
• 3 balení ST-5 with MigraStem®

• 1 balení SE2®
• 1 ks Formuláře smlouvy
• 1 Produktový katalog
• 1 ks DVD
• „Support Office”

• Flipchart
• 5 ks DVD
• 5 ks Formuláře smlouvy
• 5 Produktových katalogů
• Personální webové stránky

PV: 1000 BV:0
Chci se zapojit do programu Automatická
dodávka“ na základě mnou podepsané
smlouvy

Způsob platby (zvolte jeden ze dvou způsobů)
Kreditní/debetní karta:

VISA

VISA ELECTRON

MAESTRO

MASTERCARD

Způsob a termín dodání:
poštou
osobně

tento měsíc
následující měsíc

(Jméno a příjemní držitele karty)

Údaje o Stemtech s.r.o., se sídlem Roháčova 188/37,130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 05006121, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256930 (dále jen „Společnost“)

Údaje Nezávislého obchodního partnera
..........................................................................................................................................................................
Jméno, příjmení nebo název právnické osoby či OSVČ

r. č. / IČO

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................

Adresa fyzické osoby / sídlo a adresa sídla právnické osoby nebo OSVČ
Korespondenční adresa, pokud se liší od výše uvedené

Telefon

Е-mail adresa

...............................................................................................................................................

Když je smlouva podepisována jménem právnické osoby nebo OSVČ - jméno, příjmení a funkce osoby, která tuto smlouvu podepisuje, přiložte, prosím, výpis z Obchodního rejstříku/Živnostenského rejstříku.
V případě, že je Nezávislý obchodní partner zastupován, přiložte, prosím, plnou moc.

Zapojil (údaje)

Osobní kód

Sponzor (údaje)
............................................................................

Jméno a příjmení

Osobní kód

............................................................................

Jméno a příjmení

Prohlášení a podpis

Svým podpisem pod touto smlouvou prohlašuji, že:
1. Jsem zletilý/á a svéprávný/á, dosáhl/a jsem věku 18 let a mohu tuto smlouvu podepsat.

6. Svým podpisem pod tímto dokladem dále prohlašuji: že poté co jsem se seznámil/a s účelem a
způsoby zpracování mých osobních údajů, s jejich dobrovolným poskytováním a s následky
odmítnutí poskytování, s právem přístupu pro úpravu shromážděných údajů, a poté co mi byly
sděleny informace podle čl. 12 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů (= ZOOÚ), souhlasím a
dobrovolně poskytuji své výše zmíněné osobní údaje Společnosti, aby byly zpracovávány,
3. Setkal/a jsem se osobně se zmocněným zástupcem Společnosti a na tomto setkání mi byly vysvětleny
uchovávány a užívány Společností s dodržením požadavků ZOOÚ, za účelem výpočtu mé provize,
možnosti uzavření smlouvy se Společností, a ostatní důležité doklady, tvořící nedílnou součást této
a také pro jiné účely, zejména pro běžnou obchodní činnost Společnosti.
smlouvy, jako například: „Obchodní podmínky", "Politiky a procedury" a „Plán odměňování"
Společnosti.
7. Dále prohlašuji, že souhlasím, aby Společnost poskytovala v případě nutnosti mé osobní údaje
třetím osobám, se kterými má Společnost uzavřené smlouvy, jež zaručují alespoň úroveň ochrany
4. Svým podpisem pod touto smlouvou se zavazuji, že budu dodržovat tuto Smlouvu, Obchodní
ve Společnosti, a to za účelem, aby mohla Společnost provozovat svou běžnou obchodní činnost,
podmínky k ní uvedené na rubu Smlouvy, Politiky a procedury a Plán odměnování Společnosti.
za podmínky, že budou tyto informace užívány pro tytéž účely, pro které jsem poskytl své osobní
Rovněž tak souhlasím s tím, že Společnost může provádět průběžně změny uvedené v Obchodních
údaje Společnosti.
podmínkách, pokud takovou změnu předem Nezávislému obchodnímu partnerovi oznámí. V takovém
případě má Nezávislý obchodní partner právo takovou změnu odmítnout a tuto Smlouvu z tohoto
důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dnů.
2. Nebyl/a jsem distributorem Společnosti, ani partnerem, akcionářem či ředitelem Společnosti, jež
má obchodní vztahy se Společností během posledních šesti měsíců.

5. Přijímám, že jediným požadavkem, abych se stal/a Nezávislým obchodním partnerem Společnosti, je
vyplnění a schválení Společností této Smlouvy a uhrazení mnou výše zvolené varianty zapojení, a že
jsou všechny nákupy produktů, propagačních materiálů, literatury atd. naprosto dobrovolné
Dne:................................
Podpis Nezávislého obchodního partnera:.....................................................

Dne:.........................................................
Podpis společnosti Stemtech s.r.o:......................................................

OBCHODNÍ PODMÍNKY
11. Společnost si vyhrazuje právo vypovědět Smlouvu s nezávislým
Svým podpisem Smlouvy s nezávislým obchodním partnerem na rubu tohoto
obchodním partnerem s 30-denní výpovědí, pokud se rozhodne:
dokladu, souhlasím a přijímám tyto Obchodní podmínky:
11.1. zrušit svou obchodní činnost na území České republiky;
1. Poté co jsem byl/a seznámen/a s produkty společnosti Stemtech s.r.o.
11.2. vstoupit do likvidace;
(níže jen „Společnost“), se zavazuji, že budu prezentovat Plán odměňování
11.3. ukončit distribuci svých produktů prostřednictvím kanálů přímého
Společnosti a produkty Společnosti, a to v souladu s podmínkami, uvedenými v
prodeje na území České republiky nebo na jiných trzích a územích, kde
oficiálních dokumentech Společnosti, a také, že odpovídám za veškerá svá
provozuje Stemtech svou obchodní činnost.
jednání, jež by se mohla lišit od informací, schválených oficiálně Společností.
12. Každá ze stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu s 14-denní
2. Zavazuji se předkládat všechny druhy reklamy produktů Společnosti, které
písemnou výpovědí, doručenou druhé straně.
hodlám používat, zejména audio, video a tištěné materiály, Společnosti k
13. Jsem si vědom/a, že jsem zproštěn/a jakýchkoliv budoucích smluvních
písemnému schválení již před jejich použitím. V případě, že uskutečním reklamu,
závazků vůči Společnosti při ukončení Smlouvy s nezávislým obchodním
která nebyla schválena Společností nebo je zavádějící, zavazuji se, že nahradím
partnerem, kromě případu, kdy byla sjednána moje povinnost při zrušení
Společnosti škodu způsobenou za všechny utrpěné ztráty a škody, související s
Smlouvy podat prohlášení, že nebudu provozovat konkurenční činnost.
touto reklamou.
14. Jsem si vědom/a, že mám právo během 14 dnů ode dne dodání
3. Souhlasím, že jako Nezávislý obchodní partner Společnosti
jsem
produktů Společnosti zrušit Smlouvu, bez jakékoliv sankce, písemnou výpovědí,
nezávislým obchodním partnerem, nikoliv zaměstnanec, společník, zákonný
a obdržet zpět všechny částky, mnou zaplacené v souvislosti s mým zapojením
zástupce či franšízant Společnosti. Zavazuji se, že si ponesu všechny své
do programu Společnosti, přičemž jsem povinen vrátit všechny produkty
náklady, zejména: výdaje za cestování, stravování, ubytování, sekretářku/y,
Společnosti (zejména vzdělávací a promoční materiály, obchodní manuály a
kancelář, telefon aj. Jsem si vědom/a, že nejsem oprávněn/a zavazovat
sady), zakoupené během daného období a neprodané, s tím, že musí být tyto
Společnosti jakýmikoliv závazky, ani podnikat jakékoliv úkony či poskytovat
neprodané produkty Společnosti ve stavu z doby jejich zakoupení (bez ohledu
záruky jménem Společnosti.
na to, zda byla celistvost jejich vnějšího obalu porušena), a požadovat na
4. Jako nezávislý podnikatel přijímám a beru na sebe tyto závazky:
Společnosti, aby mi uhradila 100% částek zaplacených za tyto produkty.
4.1. dodržovat legislativu České republiky;
15. V případě, že požádám o vypovězení Smlouvy po uplynutí více než 14
4.2. předávat Společnosti jakékoliv doklady, které by mohly být významné
dnů ode dne jejího uzavření, jsem oprávněn vrátit Společnosti všechny
pro zdanění mých příjmů nebo pro mé nemocenské a důchodové pojištění, a
produkty, mnou zakoupené během 90 dnů před vypovězením, a obdržet od
které, podle platného práva, musím předložit plátci příjmu. Zavazuji se platit
Společnosti mnou zaplacené částky, snížené o:
veškeré daně (včetně záloh ), pojistné a jiné dlužné částky, související s mou
15.1. pokud jde o produkty Společnosti, jejichž stav byl zhoršen v důsledku
činnosti Nezávislého obchodního partnera podle této Smlouvy;
úkonu či opomenutí z mé strany - částku, ve výši snížené hodnoty v důsledku
4.3. plnit osobně veškeré povinnosti vyplývající z mé činnosti, a to daňové,
zhoršeného stavu; a
správní a jiné (daňové přiznání příjmů, obratu, zisku, podávání příslušných zpráv,
15.2. poplatek za zpracování zboží ve výši 10% z ceny zboží.
vedení účetnictví, odvádění daní, placení státních poplatků atd.), v souladu s 16.
V případě, že Společnost vypověděla Smlouvu s Nezávislým
platnou legislativou České republiky. Společnost bude poskytovat Nezávislému
obchodním partnerem, jsem oprávněn vrátit Společnosti všechny produkty,
obchodnímu partnerovi, státním a správním orgánům všechny k tomu potřebné
mnou zakoupené během 90 dnů přede dnem ukončení, a neprodané, a obdržet
doklady. Společnost neodpovídá za případná porušení legislativy ze strany
od Společnosti částku, kterou jsem zaplatil/a za produkty Společnosti, spolu s
Nezávislého obchodního partnera.
jakýmikoliv mnou vynaloženými náklady za vrácení dotyčných produktů. Tyto
5. Pokud budu osobně zajišťovat jiné nezávislé obchodní partnery, zavazuji
částky budou vráceny v případě, že vrátím produkty do 21. dne ode dne
se vynakládat veškeré potřebné úsilí, abych je podporoval a školil a abych jim
vypovězení Smlouvy, na náklady Společnosti a na adresu, uvedenou ve
předal své vlastní dovednosti. Zavazuji se, že budu v nepřetržitém kontaktu s
Smlouvě s Nezávislým obchodním partnerem, nebo na adresu, uvedenou v
nimi, že je budu iniciovat a podporovat, že jim budu poskytovat pravdivé a přesné
oznámeních, které mi Společnosti posílá periodicky.
informace o produktech nabízených Společností, že je seznámím náležitě s
17. Společnost je oprávněna vyžádat od Nezávislého obchodního partnera
Politikami a procedurami a s dalšími dokumenty Společnosti, se zákonnými a
stvrzenku o zaplacené ceně produktů, ohledně kterých požaduje Nezávislý
normativními požadavky, jež je nutné dodržovat v České republice.
obchodní partner, aby je Společnost vykoupila zpět v souladu se Smlouvou.
6. Přečetl jsem si pozorně tyto Obchodní podmínky a zavazuji se dodržovat
18. Jsem si vědom/a a akceptuji, že pokud bude vypovězena smlouva
vše, jakož i Politiky a procedury Společnosti a Plán odměňování Společnosti,
Nezávislého obchodního partnera z mé organizace a tento Nezávislý obchodní
které jsou zahrnuty do této Smlouvy a stávají se její nedílnou součástí (tyto tři
partner vrátí produkty v důsledku této výpovědi, musí být bonusy nebo provize,
doklady spolu budou nazývány "Smlouva"). Jsem si vědom/a, že musím udržovat
jež mi byly zaplaceny za vrácené produkty během předchozích 120 dnů,
řádně svůj aktuální osobní status, neporušovat podmínky této Smlouvy, abych
uhrazeny mnou Společnosti, a mohou být kdykoliv započteny na pohledávky
měl nárok na bonusy či provize od Společnosti. Jsem si vědom/a, že Společnost
Nezávislého obchodního partnera vůči Společnosti.
může provádět změny ve Smlouvě za účelem udržování pružného
19. Tato smlouva je uzavírána s ohledem na konkrétní osobu a práva a
marketingového systému v souladu s požadavky zákona a se změnami v
závazky, z ní vyplývající, které nesmí být delegovány, ani převáděny na třetí
ekonomických poměrech, a zavazuji se provozovat svou obchodní činnost v
osoby. V souvislosti s tím akceptuji, že nemám právo zmocňovat dále třetí
souladu s těmito změnami a doplňky. Přijímám, že budu respektovat veškeré
osoby právy dle této Smlouvy, ani na takové osoby převádět práva a závazky
takové změny. Informování o dotyčných změnách bude probíhat obvyklými
dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
obchodními prostředky, zejména, těmito: oznámení na webových stránkách
20. Jsem si vědom/a, že v případě, že nebudu dodržovat podmínky
Společnosti (www. STEMTechhealth.com), dopis mailem nezávislým obchodním
Smlouvy nebo pokud poskytnu nepravdivé informace, nebo se budu chovat
partnerům, oznámení, zveřejněné v pravidelných tiskovinách Společnosti a/nebo
podvodně, nepoctivě či způsobem, který podle Společnosti může poškodit její
v zakázkách produktů, v oznámeních o bonusech rozeslaných poštou nebo ve
dobré jméno, může podniknout Společnost vůči mně opatření v souladu se svou
speciálních dopisech. Změny nabývají platnosti 30 dnů po svém zveřejnění na
Politikou a procedurami.
webových stránkách.
21. V této podobě a se zahrnutím změn, prováděných pravidelně
V případě, že budu i nadále spolupracovat se Společností a propagovat
Společností podle jejího zvážení, tvoří Smlouva celkovou Smlouvou mezi
jejich produkty, bude to považováno za souhlas z mé strany s výše citovanými
Společností a mnou. Jakékoliv dodatečné sliby, prohlášení, záruky, návrhy
doklady.
nebo jiné informace, jež nejsou výslovně vyjmenovány v této Smlouvě, jsou
7. Zavazuji se, že jakákoliv moje činnost či nečinnost, která povede k
neplatné a neúčinné.
zneužití, neakceptování nebo porušení dokumentů vyjmenovaných v předchozím
22. Tímto dávám souhlas Společnosti, aby využívala mé jméno, fotografii,
bodě, může mít za následek výpověď mé Smlouvy s Nezávislým obchodním
životopis a/nebo moje zobrazení ve svých propagačních či promočních
partnerem ze strany Společnosti.
materiálech a zříkám se jakýchkoliv nároků na odměnu v souvislosti s jejich
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a přijetí Společností a bude
užíváním.
platná 1 rok, pokud nebude ukončena v souladu s těmito Obchodními
23. Pravidla a podmínky této Smlouvy a jakýkoliv spor, z ní vzniklý, se
podmínkami dříve. Tato smlouva bude automaticky prodloužena o vždy další 1
bude řídit českým právem. Všechny spory mezi stranami budou řešeny cestou
rok zaplacením ročního poplatku, stanoveného průběžně Společností
dohody, a pokud k dohodě nelze dospět, budou řešeny místně a věcně
Nezávislým obchodním partnerem. Společnost je oprávněna akceptovat žádosti
příslušným soudem dle sídla Společnosti.
o získání statutu Nezávislého obchodního partnera, nebo je zamítat, podle
24. Společnost tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
svého zvážení. Jsem si vědom/a, že pokud nebudu obnovovat každoročně svou
spotřebitele, v platném znění, informuje Nezávislého obchodního partnera pro
případ, že by ohledně této Smlouvy jednal jako spotřebitel, že subjektem
Smlouvu se Společností, nebo pokud bude z nějakého důvodu tato Smlouva
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, u kterého může Nezávislý
ukončena, dochází k zániku veškerých mých práv Nezávislého obchodního
obchodní partner, v případě sporu se Společností ohledně práv a povinností
partnera, nebudu oprávněn prodávat produkty Společnosti a zřeknu se všech
vyplývajících z koupi příslušných
produktů Společnosti, uplatnit možnost
svých práv, zejména své bývalé sítě jiných nezávislých obchodních partnerů,
mimosoudního řešení sporu, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát
nároku na jakékoliv bonusy, provize nebo jiné odměny, vyplývajících z prodejů
- oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, internetová
nebo jiných činností mé bývalé sítě jiných nezávislých obchodních partnerů.
adresa: adr.coi.cz.
9. Abych se stal Nezávislým obchodním partnerem, není zapotřebí, abych
25. Nezávislý obchodní partner má vůči Společnosti právo na odstranění
uskutečnil jakýkoliv nákup, ani investici, kromě zakoupení počáteční
vady produktů Společnosti dodáním nové věci bez vady, uplatní-li Nezávislý
distributorské sady nebo jejího ekvivalentu v takovém formátu, jaký se
obchodní partner právo z vady produktů Společnosti v době použitelnosti věci
Společnost
rozhodla
průběžně
nabízet.
Jsem
si
vědom/a
a
vyznačené na obalu věci.
akceptuji, že zakoupení jakýchkoliv produktů Společnosti, přebrání promoční či
26. Náklady na doručení produktů Společnosti nejsou zahrnuty v ceně
obchodní literatury nebo jakékoliv školení, sponzorované Společností, je
produktů Společnosti. V případě doručení produktů Společnosti poštou, hradí
předmětem svobodné volby.
Nezávislý obchodní partner poštovné a balné ve výši 6.90 – 10.90 €.
10. Souhlasím, že budu odměňován v souladu s Plánem odměňování
Společnosti, i s jeho periodickými změnami.

