
Lifestyles – slevy a podmínky
Toto jsou pouze základní informace. Především obchodníkům a zájemcům o distribuci 

zašleme na vyžádání podrobné obchodní podmínky společnosti Lifestyles. Změny vyhrazeny.

Veškeré slevy při nákupů produktů Lifestyles jsou podmíněny uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a společností Lifestyles 
a uhrazením registračního poplatku nebo objednávkou ve výši 100 a více bodů (viz níže). Formulář smluvy vám rádi zašleme.

Smlouva
Smlouva je uzavírána na dobu 12 měsíců, poté je možná 
obnova na dalších 12 měsíců uhrazením obnovovacího 
(prodlužovacího) poplatku, nebo objednávkou.

Uzavření smlouvy dává možnost (ne povinnost) zapojit se 
do distribuce i nakupování pro vlastní potřebu se slevou.
Není vyžadován žádný minimální odběr (kromě omezení 
popsaném v odstavci Objednávky), ani není povinnost stát 
se aktivním distributorem.

Registrace a obnova:
Registrace je platná 12 měsíců. Po této době je vždy možné 
provézt prodloužení na dalších 12 měsíců.

• Registrační poplatek: 1.000 Kč, nebo objednávka za 
100 a více bodů (např. 3ks Intry)

• Obnovovací poplatek: 500 Kč, nebo objednávka 
zboží za 100 a více bodů (např. 3ks Intry)

Sleva bez smlouvy:
Zákazníkům, kteří se nechtějí vázat smlouvou, je nabízena 
možnost nižší slevy:

• Registrační poplatek: 252 Kč, nebo objednávka za 
100 a více bodů (např. 3ks Intry)

• Obnovovací poplatek: 252 Kč, nebo objednávka 
zboží za 100 a více bodů (např. 3ks Intry)

Bodový systém:
každý produkt má bodovou hodnotu. Ta se používá např. při 
výpočtu provizí či určování slev. Viz dále.

Produkty:
Intra je dodávána ve formě sirupu nebo kapslí. Ostatní 
produkty v kapslích. V rámci EU mohou registrovaní 
zákazníci zakoupit i další produkty.

• Intra
Plná cena: 1.151 Kč
Bodová hodnota: 35 bodů

• Nutria
Plná cena: 785 Kč
Bodová hodnota: 25 bodů

• FibreLife
Plná cena: 912 Kč
Bodová hodnota: 30 bodů

• Calcium
Plná cena: 608 Kč
Bodová hodnota: 20 bodů

Slevy a odměny:
při odběru zboží v hodnotě 1-600 bodů v průběhu jednoho 
měsíce sleva 20 %.
při odběru zboží v hodnotě 601-1500 bodů v průběhu 
jednoho měsíce sleva 25 %.
při odběru zboží v hodnotě 1501-2800 bodů v průběhu 
jednoho měsíce sleva 30 %.
„Stálí zákazníci“ mají slevu 10 % bez možnosti postupu 
na vyšší slevu, nebo 20 % při využití tzv. AutoShipu, tj. 
pravidelného odběru zboží – vyžádejte si podrobnosti.

Sleva, která je jednou dosažena, je již stále platná 
bez ohledu na velikost dalších objednávek.

Pokud „distributor“ získá pro registraci další zájemce, má 
možnost získat provize 8% (popř. i více) jako tzv. „Fast 
Track bonus“. Více informací v Odměnovém a kariérním 
plánu společnosti Lifestyles – vyžádejte si u nás.
AutoShip je objednávka, při níž se registrovaný zákazník 
(distributor) zavazuje k odběru zboží dle vlastního výběru 
v hodnotě min. 100 bodů po dobu min. 3 měsíců. 
Zboží je zasíláno automaticky kolem 10. dne v měsíci. Každý 
třetí měsíc v programu AutoShip dostanete dárek zdarma:

• na konci 3. a 9. měsíce jedno balení Nutria
• na konci 6. a 9. měsíce jedna lahev Intry

Zapojení do distribuce
Zapojení do distribuce není povinné. Zájemcům o distribuci 
doporučujeme podrobné seznámení s podmínkami spol. 
Lifestyles. Nejdůležitější podmínku jsou:

• nepoškodit dobré jméno společnosti
• nabízet produkty pouze za ceny stanovené 

společností 
• pravdivě informovat o účincích produktů

Všem distributorům poskytujeme poradenství a podporu. 
Totéž je poskytováno společností Lifestyles.

Objednávky:
Zákazníci se smlouvou nakupují přímo u spol. Lifestyles.
V rámci jedné objednávky je potřeba objednat zboží v min. 
hodnotě 100 bodů. Zboží je zasíláno přepravní službou, 
nebo je možný osobní odběr v kanceláři Lifestyles, ul. Hlavní 
131, Brno – Komín.
Je možné i nadále objednávat u nás - libovolné množství 
v rámci jedné objednávky. Slevy akceptujeme.

podrobné informace, formuláře smluv, objednávky
Samuel a Zdena Kaletovi, Rybářská 772, 340 22 Nýrsko

web: www.intra-info.net
eshop: www.intra-lifestyles.net/shop

telefon, fax: (+420) 378 40 10 48
mobil: (+420) 602 230 645
email: info@intra-info.net



Základní ustanovení distributorské smlouvy

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely shora uvedené 
smluvní strany podle ustanovení § 269 odstavce 2 
obchodního zákoníku č. 513/1991 sb. V platném znění,
TUTO SMLOUVU TAKTO:
1. PREAMBULE. Lifestyles Czech Republic s.r.o., dodává na 
trh České republiky sortiment výrobků prostřednictvím 
nezávislých distributorů. Pouze autorizovaní distributoři 
Lifestyles Czech Republic s.r.o. jsou oprávněni prodávat 
výrobky Lifestyles Czech Republic s.r.o. a účastnit se jejího 
prodejního programu. Pokud je distributorem právnická osoba, 
je za ni oprávněna jednat pouze ta fyzická osoba, jejíž jméno 
a příjmení je uvedeno v této smlouvě shora a která tuto 
smlouvu jako zástupce právnické osoby podepsala.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY. Lifestyles Czech Republic s.r.o. 
(dále jen Společnost), uděluje touto smlouvou distributorovi 
oprávnění nakupovat a prodávat veškeré výrobky Společnosti 
svým vlastním jménem a na svůj vlastní účet, jakož i právo 
účastnit se prodejního programu Společnosti. Každý nákup 
výrobků, prodejních pomůcek a literatury závisí výhradně na 
rozhodnutí distributora.
3. POPLATEK. Za licenci, udělenou v bodu 2. této smlouvy, 
se distributor zavazuje neprodleně uhradit Společnosti vstupní 
poplatek distributora, který zahrnuje zejména administrativní 
poplatky a opravňuje distributora k odebírání firemních 
informací.
4. OBNOVENÍ SMLOUVY. Tato smlouva nezávislého 
distributora vyprší po 12 měsících a jednom dni ode dne přijetí 
společností Lifestyles Czech Republic s.r.o. Smlouva může 
být obnovena každý rok po zaplacení obno vovacího poplatku. 
Obnovení musí být posláno do 30 dnů ode dne vypršení 
smlouvy.
5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN. Práva a 
povinnosti smluvních stran specifikují Všeobecné obchod ní 
podmínky na druhé straně tohoto listu, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
6. Distributor se vysloveně zavazuje, že bude dodržovat 
prodejní ceny výrobků, vyhlášené Společností. Současně se 
zavazuje neprodávat výrobky do a v maloobchodní síti ani 
jinak v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami, 
uvedenými na druhé straně této smlouvy.
7. Distributor bere na vědomí a souhlasí, že nesmí mít 
vlastnický podíl na žádné druhé nebo další distributorské 
licenci, nesmí se podílet na jejím provozování nebo řízení, ani 
z ní přímo nebo nepřímo čerpat jakýkoliv zisk.
8. Distributor se výslovně zavazuje používat výhradně reklamu 
a propagační materiály vytvořené Společností a při propagaci 
výrobků důsledně dodržovat zásady a směrnice v písemných 
materiálech Společnosti, které budou dle potřeby doplňovány.
9. Pokud distributor prodává výrobky Společnosti mimo území 
České republiky, Společnost nepřebírá za dis tri butora 
žádnou odpovědnost a závazky za jakékoliv porušení 
právních předpisů té které země nebo odpovědnost za 
porušení závazků z takového prodeje vyplývajících.
10. Pokud distributor poruší výše uvedené články 5, 6, 7 nebo 
8, může Společnost v souladu s článkem 35 Všeobecné 
obchodní podmínky uvedené na následující straně, písemně a 
s okamžitou platností tuto distri butorskou smlouvu vypovědět.
11. Pokud bude jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno 
jako neproveditelné nebo neplatné, nemá to za následek 
neplatnost této smlouvy jako celku, zbytek smlouvy zůstává 
navzdory tomu platný i nadále. V takovém případě se smluvní 
strany výslovně dohodly, že Společnost upřesní nebo doplní 
takovéto neplatné ustanovení tak, aby bylo dosaženo 

zamýšleného účelu této smlouvy. Totéž platí i v případě, kdy 
se při realizaci této smlouvy objeví mezera, kterou je třeba 
doplnit.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
12. Veškeré právni vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí 
českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem č. 
513/1991 Sb., v platném znění. Veškeré případné spory, 
vzniklé z této smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
dohodou. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré 
majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy 
(dále jen „spory“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s 
vyloučením pravomoci obecných soudů, v souladu se zněním 
zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu 
rozhodčích nálezů. 
13. Smluvní strany se dále dohodly, že spor bude rozhodovat 
jeden rozhodce zásadně jmenovaný společností Vnitrostátní a 
mezinárodní arbitráž, a.s., se sídlem Kotlářská 51a, Brno, 
PSČ 602 00, IČ 277 54 278, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5070 a 
vybraný ze Seznamu rozhodců vedeném touto společností.
14. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 
Sb., se smluvní strany dohodly, že procesní pravidla 
rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a 
náklady rozhodčího řízení jsou upraveny v Jednacím a 
Poplatkovém řádu pro rozhodčí řízení, vydaném společností 
Vnitrostátní a mezinárodní arbitráž, a.s.
15. Smluvní strany výslovně pověřují jmenovaného rozhodce, 
že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti.
16. Dále se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením 
§ 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., že doručování v rámci 
smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí na adresu 
bydliště/sídla stran, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 
Pokud doručovaná písemnost není u subjektu provádějícího 
přepravu ukládána, považuje se za doručenou dnem 
následujícím po dni, kdy byla zásilka vrácena zpět odesílateli, 
a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.
17. Na adresu téhož bydliště/sídla stran uvedeného v záhlaví 
této smlouvy smluvní strany výslovně požadují doručovat 
rozhodnutí vydaná rozhodcem v rozhodčím řízení ve smyslu 
ust. § 46 odst. 1, 5, 6 o. s. ř. 18. S Jednacím a Poplatkovým 
řádem pro rozhodčí řízení, vydaným společností Vnitrostátní a 
mezinárodní arbi tráž, a.s. byly smluvní strany seznámeny, 
což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této 
smlouvě.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Tímto stvrzuji, že jsme četl(a) Smlouvu nezávislého 
distributora včetně Všeobecných obchodních podmínek, a v 
plném rozsahu porozuměl(a) všem jejím ustanovením, a 
přijímám tímto podmínky v této smlouvě uvedené. Souhlasím 
s tím, že budu v plném rozsahu jednat podle Nařízení a 
postupů společnosti, které jsou součástí této smlouvy a jsou 
uvedeny v Příruče distributora (v jejich aktuálním znění, 
případně ve znění pozdějších úprav a aktualizací, které budou 
publikovány v oficiálních tiskovinách společnosti Lifestyles). 
Dále výslovně souhlasím s tím, že všechny podmínky a 
ustanovení uvedené v Příručce nezávislého distributora se 
stávají součástí této smlouvy. Prohlašuji, že budu jednat tak, 
aby společnosti Lifestyles nevznikla žádná škoda ani náklady, 
závazky, ztráty či výdaje (včetně úhrady výdajů za právní 
pomoc), které by vyplynulo přímo i nepřímo z jakéhokoliv 
porušení této smlouvy nebo i z jiné činnosti mé osoby, mých 
smluvních partnerů nebo zaměstnanců. Jsem si vědom(a), že 
v případě porušení ustanovení této smlouvy z mé strany má 
společnost Lifestyles na náhradu škody tímto vzniklé a 
současně má právo na provedení kroků, které znemožní další 
porušování ustanovení a podmínek této smlouvy.
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