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Hlavní 131
624 00 Brno
Česká Republika

EVIDENČNÍ ČÍSLO

IČ: 25526251

CZ - 03

Pouze pro potřeby společnosti. Nevyplňujte.

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vl. 30476.

Tel: 541 425 425

Fax: 541 425 428

E-mail: czech@lifestyles.net

SMLOUVA NEZÁVISLÉHO DISTRIBUTORA
Novák Josef

DISTRIBUTOR

Příjmení/Jméno __________________________________

Nováková Josefína

555222333
Telefon __________________________________________

Jméno manžela/manželky __________________________

666888444
Mobil ___________________________________________

Název firmy (bude-li použito) ________________________

Fax ____________________________________________

Doma 458/2

E-mail __________________________________________

_________________________________________

Brno

Datum narození __________________________________

60200
PSČ ____________________________________________

IČ _____________________________________________

Země ___________________________________________

DIČ ____________________________________________

Adresa _________________________________________

Kaleta Samuel

Příjmení/Jméno sponzora __________________________
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 obnovovacího 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 obchodní
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 distributora
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 distributorskou smlouvu vypovědět.
11. Pokud bude jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno jako neproveditelné nebo neplatné, nemá to za následek

josifek@novak.cz

CZ-13980242
Evidenční č. sponzora _____________________________
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 arbitráž, 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.

a) Přesvědčete se, že jste si ji pozorně přečetli, a že jste se seznámili
s materiály, které detailně popisují celý systém.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana
a sponzor obdrží jedno, nabývá platnosti vyplněním údajů distributora shora této
smlouvy a podpisem obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují,
že si tuto smlouvu, včetně její nedílné součásti, přečetly, že tato byla sepsána
na základě jejich svobodné a pravé vůle, vážně a určitě, na důkaz čehož připojuji níže svoje vlastnoruční podpisy.

b) Věnujte pozornost následujícím doporučením: Nenechte se svést
tvrzením o snadných bezpracných výdělcích. Nakupujte takové množství
zboží, které jste schopni v rozumné době prodat.

Platba: v hotovosti ❑

UPOZORNĚNÍ
Než podepíšete tuto smlouvu:

bankou ❑
č. ú.: KB 27-0471110257/0100

kreditní kartou ❑

Datum: .............................................. Podpis distributora: .............................................................................
Datum: .............................................. Podpis sponzora: .....................................................
Smlouva byla podepsána firmou Lifestyles Czech Republic s.r.o. v zastoupení ..........................................................

1. Bílá – exemplář pro společnost

2. Růžová – exemplář sponzora

3. Žlutá – kopie distributora
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SMLOUVA NEZÁVISLÉHO DISTRIBUTORA – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. DEFINICE POJMŮ
V těchto smluvních ustanoveních pod výrazem:
„Společnost“ se rozumí společnost Lifestyles Czech Republic s.r.o., se sídlem v Brně, Hlavní 131, 624 00, ČR;
„distributor“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvedená v této smlouvě;
„materiály Společnosti“ se rozumí soubor obsahující veškeré informace, literaturu atd., potřebné k zahájení obchodní činnosti;
„výrobek“ se rozumí veškeré výrobky, prodávané Společností;
„smlouva“ se rozumí smlouva nezávislého distributora uzavřená mezi Společností (Lifestyles Czech Republic s.r.o.) a distributorem (osobou nebo osobami, jejichž jména, údaje a podpis jsou uvedeny ve smlouvě).
Odkazy na osobu budou zahrnovat jak fyzické tak i právnické osoby a odkazy na jednotné číslo budou zahrnovat i číslo množné a na mužský rod budou zahrnovat i ženský rod a naopak;
II. POVINNOSTI DISTRIBUTORA
Distributor se výslovně zavazuje a souhlasí, že:
1. Bude dodržovat veškerá ustanovení a všechny další prvky marketingové politiky Společnosti, jakož
i všechny změny těchto ustanovení a politiky, které Společnost podle potřeby provede.
2. Všem svým novým sponzorovaným distributorům zajistí řádné vyškolení v souladu s materiály
Společnosti tak, aby byli tito schopni poskytnout svým zákazníkům patřičné služby a kvalifikované
poradenství ohledně použití výrobků. Novým distributorům rovněž poskytne veškerou výpomoc
potřebnou k vybudování jejich organizace.
3. K třetím osobám bude vystupovat jako nezávislý smluvní dodavatel a že nikdy a žádným způsobem
nebude vytvářet dojem nebo tvrdit, že je zaměstnancem, společníkem, členem společného podniku,
jednatelem nebo právním zástupcem Společnosti.
4. Ponese odpovědnost za svá vlastní obchodní rozhodnutí a výdaje a že nebude činit Společnost
odpovědnou za žádné související ztráty, náklady, nároky nebo závazky.
5. Bude dodržovat veškeré právní předpisy platné na území České republiky, jako například daň
z příjmu, sociální, zdravotní pojištění, DPH, atd..
6. Bude bez výjimky dodržovat všechny příslušné zásady obchodní politiky Společnosti, obsažené
v materiálech Společnosti.
7. Bude prezentovat výrobky, zajišťovat jejich odbyt a využívat obchodních příležitostí a kontaktů v souladu s principy etiky a bude tak činit profesionálním způsobem, vyvine maximální úsilí k stálému odbytu
výrobků, že nebude prodávat nebo se snažit prodávat výrobky do a v prodejnách maloobchodní
sítě, že nebude výslovně nebo implikovaně tvrdit nebo naznačovat, že výrobky mají jakékoliv podobnosti s výrobky jiných výrobců, a že nebude vznášet žádné požadavky, vyslovovat tvrzení, uvádět skutečnosti nebo záruky, týkající se výrobků, nebo Společnosti kromě těch, které jsou obsaženy
v písemných materiálech Společnosti.
8. Nebude provádět žádné změny na výrobcích ani na jejich obalech, že nebude měnit, odstraňovat
či falsifikovat čísla výrobních značek nebo jiné prostředky identifikace, které jsou na výrobcích použity, nebo které se výrobků týkají, že nebude používat žádnou z obchodních značek způsobem, kterým by mohl zpochybnit její jednoznačnost nebo platnost či dobrou vůli Společnosti, a že nebude
užívat žádných obchodních značek nebo obchodních názvů jiných společností, které by mohly způsobit nedorozumění nebo které by byly zavádějící.
9. Nemá žádná práva ve vztahu k obchodnímu jménu nebo obchodním značkám používaným Společností pro výrobky a že pokud to v této smlouvě nebude výslovně stanoveno, nesmí nabývat jakýchkoliv práv vztahujících se na toto dobré jméno a že veškerá tato práva a dobré jméno jsou majetkem
Společnosti.
10. Nebude si činit žádné nároky, uvádět tvrzení, skutečnosti nebo poskytovat záruky vztahující se na
Společnost, její výrobky nebo metody činnosti, které nejsou obsaženy v literatuře Společnosti.
11. Nevyužije žádné mediální reklamy k propagaci výrobků Společnosti nebo vytváření obchodních příležitostí a navazování obchodních kontaktů, s výjimkou reklamy písemně schválené Společností,
neboť je to Společností výslovně zakázáno. Mediální reklama zahrnuje, ale neomezuje se na časopisy, rozhlas a televizi, přičemž nejsou vyloučena ani další média. Distributor se rovněž zavazuje nevyrábět žádné letáky nebo jiné formy propagačního materiálu bez předchozího písemného souhlasu
Společnosti.
12. Bude nakupovat výrobky přímo od Společnosti nebo od svého sponzora a nebude objednávat výrobky u Společnosti nebo u svého sponzora dříve, dokud neprodá alespoň 70 % svého předchozího
nákupu.
13. Bude hradit veškeré objednávky jedním z následujících způsobů: v hotovosti, kreditní kartou nebo
bankovním převodem na účet a že zajistí, aby kterýkoliv z výše uvedených způsobů platby byl garantován dostatečnou částkou, aby se obchodní případ mohl uzavřít.
14. Uhradí veškeré finanční závazky vůči Společnosti řádně a včas. V opačném případě výslovně souhlasí s tím, aby mu Společnost zadržela výplatu celé provize, její části nebo jiných plateb, dokud
distributor nevyrovná pohledávky, které má vůči Společnosti.
15. Společnost není povinna přijmout od distributora všechny objednávky.
16. Nebude podávat objednávky jménem jiného distributora bez zvláštního souhlasu Společnosti.
17. Bude řešit požadavky na vrácení peněz podle příslušných zásad Společnosti, upravujících postup
při reklamaci.
18. Nemá nárok na jakékoliv odměny za sponzorování nebo uvedení dalšího distributora ke Společnosti, a že nikomu nesmí účtovat žádný poplatek za jakékoliv školení nebo jiné výpomoci poskytnuté
jiným distributorům, s výjimkou nákladů na pronajmutí místnosti, občerstvení a ubytování jakož i cestovní výdaje a výdaje na reprezentaci a pohoštění, poskytnuté ostatním distributorům v rámci takového školení.
19. Neangažovat se ani formou podílu ve více jak jednom distributorském vztahu.
20. Životní partner distributora může být sponzorován výhradně tímto distributorem. Tímto není porušeno
pravidlo stanovené bodem č. 19 těchto podmínek.
21. Nikdy nebude porušovat autorská práva nebo obchodní ochranné známky a značky Společnosti.
22. Nebude využívat distributorů Společnosti k podpoře prodeje jakýchkoliv jiných výrobků nebo služeb.
23. Nebude si činit jakékoliv nároky vůči Společnosti a zbavuje Společnost veškeré zodpovědnosti za
ztráty, škody a závazky (jak trestněprávní, tak obchodně a občanskoprávní), za právní poplatky a náklady, které mu vzniknou z důvodu porušení této smlouvy z jeho strany, to znamená včetně:
(a)
jednání z nedbalosti, neznalosti, nebo opomenutí jak ze strany distributora, tak případně ze strany
jeho zaměstnanců nebo třetích osob s ním spolupracujících;
(b)
nevhodného jednání, souvisejícího s dodávkou výrobků nebo se způsobem nabízení obchodní
příležitosti, ze kterého vyplyne jakýkoliv úspěšný nárok vznesený třetí žalující stranou.
24. Porušení kteréhokoliv z těchto ustanovení a podmínek zakládá porušení smlouvy a může mít za
následek okamžité ukončení této smlouvy ze strany Společnosti.

zpět veškeré výrobky, nakoupené distributorem, a to za cenu, která není nižší než 90 % ceny,
kterou distributor zaplatil. V případě, že nedbalostí distributora se snížila hodnota těchto výrobků,
odečítá se od této ceny alikvotní částka, o kterou se snížila jejich hodnota. Společnost nebude
povinna zaplatit za takové výrobky za podmínek uvedených v článku 38. níže. Vrácení takových
výrobků, které jsou k vrácení způsobilé, se uskuteční v souladu s postupem, uvedených v článku
26. této smlouvy.
28. Po ukončení této smlouvy bude distributor osvobozen ode všech smluvních závazků vůči Společnosti,
kromě:
28.1. závazků souvisejících s platbami, které obdržel na základě smluv, které uzavřel jako distributor
Společnosti;
28.2. závazků zaplatit Společnosti za výrobky, které mu tato již prodala.
29. Distributor může využívat svoji distributorskou licenci libovolným způsobem v rámci zákona. Prodej
a převody však mohou být provedeny pouze se souhlasem Společnosti a budou platné od data,
které Společnost písemně stanoví.
IV. PRÁVNICKÉ OSOBY (SPOLEČNOSTI)
30. Právnické osoby se mohou stát distributory za následujících podmínek:
30.1 Tato smlouva musí být podepsána oprávněným zástupcem a musí být
Společnosti předložena společně s výpisem z obchodního rejstříku, se seznamem jmen statutárních
zástupců, jejich ředitelů, prokuristů a společníků.
30.2 V období 90 dnů před podepsáním této smlouvy nesmí být statutární zástupci, její ředitelé nebo
společníci, distributory, což se však nevztahuje na distributora, který chce změnit svůj standard
z individuálního distributora na distributora v rámci právnické osoby se stejným sponzorem.
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III. PRÁVA DISTRIBUTORA
Distributor je oprávněn zajišťovat odbyt výrobků a využívat prodejních a obchodních příležitostí,
kontaktů a spojení (v rámci platných právních norem, kterými se tato smlouva řídí) ve vztahu ke
komukoliv, kdo má pobyt nebo sídlo na území České republiky. Žádný distributor není oprávněn
k exkluzivnímu prodeji na určitém teritoriu ani není držitelem exkluzivní distributorské licence.
Jediným výdajem, který vynaloží osoba, která se chce stát distributorem, je vstupní poplatek, který zahrnuje administrativní poplatek a opravňuje každého distributora k pravidelnému odebírání firemních
informací Lifestyles. Distributor má právo do 14 (čtrnácti) dnů od podepsání této smlouvy zaslat Společnosti písemné vypovězení této smlouvy. V tomto případě mu bude Společností vrácen vstupní
poplatek v celé výši. Veškeré výrobky, které distributor doposud nakoupil, se distributor zavazuje
Společnosti vrátit a Společnost naopak vrátí distributorovi 100 % původní ceny těchto výrobků, kterou distributor Společnosti zaplatil. V případě, že vlivem nedbalosti distributora se snížila hodnota
těchto výrobků, odečítá se alikvotní částka, o kterou se jejich hodnota snížila. Společnost nebude
povinna zaplatit za takové výrobky shora uvedenou cenu, pokud budou splněny podmínky uvedené
v článku 38. těchto Všeobecných smluvních ustanovení. Společnost přidělí výrobkům, které míní
distributor vrátit, reklamační číslo. Tyto výrobky musí být vráceny na adresu sídla Společnosti do
30 dnů od původní objednávky. Vrácené výrobky bez přiděleného reklamačního čísla nebudou Společností přijaty. Veškeré platby Společnosti vyplývající z tohoto článku smlouvy, budou provedeny
do 14 dnů od doručení výrobků na adresu sídla Společnosti.
Distributor může kdykoliv vypovědět tuto smlouvu prostřednictvím písemného sdělení zaslaného
Společnosti. Pokud distributor takto učiní, má právo požadovat od Společnosti, aby tato odkoupila
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V. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
Společnost výslovně prohlašuje, že za datum počátku platnosti této smlouvy považuje datum jejího
podepsání oběma smluvními stranami.
VI. SPOLEČNOST JE POVINNA
Dodat distributorovi kvalitní výrobky v souladu se zásadami, postupy a marketingovým plánem
Společnosti tak, jak je popsán v materiálech pro distributory a nést nebezpečí škody na výrobcích
dodávaných distributorovi na základě jeho objednávky, a to do doby, než tyto výrobky budou distributorem převzaty. Distributor nabývá vlastnické právo k výrobkům Společnosti okamžikem jejich
převzetí.
Vyvíjet maximální snahu dodávat distributorovi všechny výrobky, které si tento objednal.
Zaplatit všechny bonusy, na které má distributor nárok, v souladu s plánem vyplácení bonusů uvedených v marketingovém plánu Společnosti.
Ukončit tuto smlouvu kdykoliv, když zjistí, že jsou pro její ukončení splněny podmínky, a toto písemně sdělit distributorovi. V případech, kdy Společnost smlouvu takto ukončí, má distributor právo
požadovat od Společnosti, aby odkoupila zpět veškeré výrobky, které od ní nakoupil za cenu, která
není nižší než 90 % ceny, kterou distributor za výrobky zaplatil a od které se odečte alikvotní částka,
o kterou se hodnota výrobků snížila, pokud k takovému snížení hodnoty došlo nedbalostí distributora. Společnost nebude povinna odkoupit výrobky pouze za podmínek uvedených v článku
38. níže. Vrácení výrobků, které jsou k vrácení způsobilé, se uskuteční v souladu s postupem uvedeným v článku 26. výše této smlouvy.
Obnovit tuto smlouvu po obdržení obnovovacího poplatku stanoveného společností od distributora,
který představuje administrativní náklady společnosti, a to vždy k výročnímu datu uzavření smlouvy.
Neobdrží-li Společnost tento obnovovací poplatek k příslušnému datu, je povinna od této smlouvy
s distributorem odstoupit, čímž distributor pozbývá veškerých výhod a oprávnění z ní plynoucí.
Společnost si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn obsahu, popisu, sortimentu, složení
a cen výrobků, zásad a postupů, jakož i smluvních podmínek, včetně změn v marketingové strategii, marketingovém plánu a písemných materiálech. Tyto změny mohou být vyhlášeny formou
obecně závazné informace prostřednictvím tiskovin Společnosti.
VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
V zájmu zdraví a hygieny, s ohledem na skutečnost, že výrobky jsou potraviny a znehodnocují se,
nelze od Společnosti vyžadovat jakoukoliv náhradu po uplynutí 30 dnů od data jejich nákupu a pod
pojmem nedbalosti distributora tak, jak je uvedeno v článcích 26, 27 a 35, se bude rozumět:
situace, kdy distributor, nebo jiná osoba nezajistila pro výrobky takové vhodné skladovací podmínky,
které by měly příznivý vliv na uchování kvality zboží;
situace, kdy distributor neprodá výrobky do 30 dnů od jejich zakoupení;
jakékoliv porušení obalů výrobků distributorem nebo jinou osobou.
jakékoliv jiné nedodržení podmínek smlouvy ze strany distributora nebo jiné osoby, které negativně
ovlivní kvalitu výrobků.
V případě, že distributor nebo kterákoliv jiná osoba nedodržela nebo nedodržuje smluvní podmínky
jedním ze způsobů uvedených v odstavcích 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, nebude Společnost povinna
podle článků 26., 27. a 35. odkoupit výrobky zpět od distributora nebo mu poskytnout kompenzaci
za jakékoliv výrobky, které distributor získal, nebo za nákupy, které provedl, protože hodnota výrobků bude nulová.
Tam, kde distributor v organizaci distributora nebo zákazník takového distributora dostane náhradu
od Společnosti za výrobky, které nakoupil, přičemž výše náhrady bude přesahovat cenu, za kterou
Společnost tyto výrobky prodala Direct Distributorovi nebo vyššímu (deficit), uhradí distributor
Společnosti na základě její žádosti část tohoto deficitu, který je vyjádřen rozdílem mezi cenou, za
kterou distributor dané výrobky prodal, a cenou, za kterou je nakoupil.
VIII. VZDÁNÍ SE NÁROKU
Vzdání se nároku ze strany Společnosti na postih za porušení podmínek této smlouvy, nebude Společnosti bránit v dalším vyžadování dodržování těchto podmínek a nebude považováno za vzdání se
nároku na uplatnění sankcí za další porušení této smlouvy.
IX. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ
Všechna písemná sdělení zaslaná Společností podle podmínek této smlouvy, budou odeslána poštou doporučeně na poslední známou adresu adresáta a budou považována za doručená 48 hodin
po dodání k poštovní přepravě.
X. VYŠŠÍ MOC
Platnost této slouvy bude ukončena bez dalších závazků na obou stranách v případě, že jedna nebo
druhá smluvní strana nebude moci plnit závazky vyplývající z této smlouvy následkem okolností vylučujících její odpovědnost za nesplnění těchto závazků (tzv. vyšší moc). Společnost a distirubtor za
okolnosti vylučující odpovědnost považují především překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné
strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumě předpokládat, že by povinná strana
tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto
překážku předvídala. Jako případy tzv. vyšší moci smluvní strany považují zejména válku, mobilizaci,
živelné a jiné katastrofy.
XII. ODPOVĚDNOST
Společnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za výrobky, které distributor prodává po uplynutí prodejní lhůty uvedené na jejich obalu a za výrobky, jejichž kvalita se zhoršila v důsledku nedbalosti
nebo neplnění této smlouvy distributorem.
XIII. OCHRANA VÝKONU PRÁVA
Společnost a distributor výslovně prohlašují , že pokud bude jeden nebo druhý omezován ve výkonu práv vyplývajících z této smlouvy jinými osobami nebo zjistí-li, že jiné osoby tato práva porušují,
jsou povinni podat o tom neprodleně písemnou zprávu druhé smluvní straně. V případě porušení
těchto práv se smluvní strany zavazují učinit společně odpovídající opatření, vedoucí k ochraně
výkonu jejich práva.

