Přihláška
DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o., Veslařská 206, 637 00 Brno, Česká republika,
Tel.č.: 00420 541 217 440/41, e-mail: dxncz@dxn2u.com

Číslo distributora

Informace o žadateli • Žadatel musí mít minimální věk 18 let
*Příjmení, jméno

*Muž

*Žena

*Datum narození/den/měsíc/rok

Číslo OP/číslo pasu

*Národnost

*Mobilní telefon/i kód země (00420)

*Rodné příjmení matky

Pevná linka/i kód země (00420)

*Adresa: Ulice a číslo domu

*PSČ

*Město

*Země

*E-Mail
Jméno banky

*Číslo účtu banky

* Kód banky

Údaje o manželovi / manželce
Příjmení, jméno

Datum narození/den/měsíc/rok

Sponzorské údaje
*Číslo sponzora

*Příjmení, jméno

Oprávněná osoba/ údaje dědice
Příjmení, jméno

Příbuzenský vztah

Údaje označené * jsou povinné.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Tímto dávám souhlas společnosti DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o. ke zpracování mých osobních údajů za účelem vedení evidence členů ve smyslu Zákona
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou až do jeho písemného odvolání.
Podpis
Před podpisem společností DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o. si důkladně přečtěte Smluvní podmínky na druhé straně. Upravují vztah mezi vámi, jako členem
a společností DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o.. Vaším podpisem vyjadřujete souhlas s uvedenými podmínkami.
•	Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje, jsou pravdivé a úplné. V případě uvedení jakýchkoliv nepravdivých údajů, si společnost vyhrazuje právo ukončit
členství bez předchozí výpovědi.
•	Potvrzuji, že ani můj partner, ani já jsme nebyli aktivními členy po dobu posledních 12 měsíců, resp. ani můj partner, a ani já jsme do doby této registrace
nebyli aktivními členy DXN.
• Chápu, že po schválení této přihlášky budu platným DXN distributorem.
• Zavazuji se, že budu dodržovat pravidla a směrnice DXN.
• Přečetl/a jsem si a pochopil/a jsem pravidla a směrnice společnosti DXN, budu jimi vázaný/á a budu je dodržovat.
•	Čestně prohlašuji, že jsem si vědom/a, že společnost DXN INTERNATIONAL s.r.o. nenese odpovědnost za daňové a odvodové povinnosti mé osoby a že si
v žádném případě nebudu nárokovat od DXN INTERNATIONAL s.r.o., aby tyto povinnosti vykonávala a vyrovnávala za mne.
Datum/den/měsíc/rok

Vyhotovil za DXN INTERNATIONAL CZ
(vypsat hůlkovým písmem)

Zpracoval za DXN INTERNATIONAL CZ
(vypsat hůlkovým písmem)

Podpis žadatele

IČO: 29389178 DIČ: CZ29389178
Originál společnosti DXN INTERNATIONAL CZ • Zelená kopie členovi • Modrá kopie sponzorovi

Smluvní podmínky

členské přihlášky DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o.
1. Schválení.
	Podpisem a předložením této Přihlášky žadatel závazně potvrzuje svůj zájem a nabytí práv a povinností DXN Distributora, jejichž obsah a rozsah je vymezený
v tomto dokumentu a jeho přílohách, kterými jsou Distributorská pravidla a Marketingový plán. Tato Přihláška podléhá schválení ze strany DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o. Po schválení bude tato Přihláška /spolu se všemi přiloženými dokumenty/ představovat platnou a účinnou dohodu („Potvrzená Přihláška“
a nebo i „Smlouva“) mezi osobou / osobami uvedenými v této Přihlášce (“Žadatel”) a společností DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o., založenou v souladu s právními předpisy České republiky, IČO 29389178, DIČ CZ29389178, se sídlem Veslařská 885/206, 637 00 Brno, Česká republika.
	DXN může dle vlastního uvážení tuto Přihlášku schválit nebo zamítnout. Za účelem zabezpečení přípravy Žadatele na poskytování kvalitních služeb jeho
zákazníkům, je jedním z předpokladů schválení v případě předložení Přihlášky zakoupení Startovací soupravy DXN žadatelem pro vlastní použití. Startovací
souprava DXN obsahuje důležité informace o vykonávání podnikání Distributora a prezentační literaturu. Potvrzení o zakoupení Startovací soupravy DXN
může být společnosti DXN předloženo jako příloha této Přihlášky, anebo jiným způsobem. DXN může schválit tuto Přihlášku doručením souhlasu spolu
s Distributorským číslem DXN žadateli. Schválením Přihlášky se Žadatel stává Distributorem DXN.
	Když DXN tuto Přihlášku odmítne, žadatel bude o této skutečnosti informován písemně, přičemž všechny částky zaplacené žadatelem společnosti DXN
v souvislosti s touto Přihláškou budou žadateli vráceny v případě, že žadatel vrátil DXN všechnu literaturu a produkty DXN obdržené jako součást Startovací
soupravy. V případě schválení Přihlášky společností DXN se tato Přihláška, včetně jejich příloh, stává závazným ujednáním mezi žadatelem a společností
DXN. Výkon práv a povinností podle této Přihlášky, včetně všech příloh, se řídí zákony České republiky.
2.	Potvrzení a souhlas se Smluvními podmínkami, údaji a přiloženými dokumenty.
	Žadatel podpisem a předložením této Přihlášky potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s následujícími smluvními podmínkami ve smyslu této Přihlášky
včetně jejich příloh (dále i jako “Přiložené dokumenty”).
	Žadatel dále potvrzuje, že před podpisem a předložením Přihlášky obdržel Startovací soupravu DXN, jejíž součástí je tento formulář a že obdržel, četl,
porozuměl a zavazuje se dodržovat Distribuční pravidla DXN, Marketingový plán a leták DXN, které souprava obsahuje, a které jsou součástí mluvních
povinností mezi žadatelem a společností DXN /Smluvní podmínky těchto dokumentů tvoří neoddělitelnou součást této Přihlášky/. V případě konfliktu mezi
některými z ustanovení této Přihlášky a ustanovením v Přiložených dokumentech mají přednost ustanovení tohoto dokumentu.
	DXN HOLDINGS BHD (dále jen DXN) je mateřskou společností DXN INTERNATIONAL CZ s.r.o. a je oprávněná nakládat s duševním vlastnictvím, které se váže
na produkty, distribuci /prodej které bude Distributor vykonávat.
3.	Podmínky. V případě schválení Přihlášky společností DXN vznikne mezi žadatelem a společností DXN Smlouva na dobu neurčitou. Smlouvu není třeba
každoročně obnovovat. Smlouva pozbývá platnost a účinnost v případě, kdy žadatel/Distributor nevykoná v příslušném kalendářním roce ani jeden /1/ osobní nákup s bodovou hodnotou, přičemž v takovémto případě Smlouva zaniká k 31.prosinci toho určitého roku. Obnovení vzájemných práv a povinností
žadatele a DXN je možné za podmínek stanovených v Distributorských pravidlech DXN.
4.	Změna podmínek. DXN může změnit tyto Smluvní podmínky, včetně podmínek Přiložených dokumentů, a to buď v celku, anebo z části. Nesouhlas se
změnou Smluvních podmínek je žadatel povinný oznámit DXN písemně, a to ve lhůtě do 14 dní ode dne oznámení o vykonaní takové změny, jinak platí
domněnka, že s vykonanou změnou souhlasí. Oznámením nesouhlasu žadatele s vykonanou změnou ve lhůtě podle předcházejícího odstavce dochází ke
skončení účinnosti Smlouvy.
5.	Postoupení práv a povinností. Žadatel není oprávněný postoupit, delegovat ani jinak převést žádná práva nebo povinnosti, které mu vznikly v souvislosti
s touto Přihláškou nebo Potvrzenou Přihláškou s výjimkou způsobů výslovně uvedených v Distributorských pravidlech DXN /úmrtí, indispozice/.
6.	Postavení žadatele /Distributora. Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřením Smlouvy s DXN nevzniká mezi smluvními stranami pracovněprávní
vztah, ani oprávnění žadatele konat jménem, nebo na účet DXN, nebo jakýmkoliv způsobem DXN zastupovat. Při vykonávání aktivit podle této Přihlášky
a Potvrzené Přihlášky/Smlouvy žadatel jedná svým jménem samostatně, na vlastní odpovědnost, vlastními prostředky jako nezávislá smluvní strana. Žádné
z ustanovení ve smyslu této Přihlášky neobsahuje projev vůle žádné ze smluvních stran, který by mohl být interpretovaný v tom smyslu, smyslu, že mezi
žadatelem a DXN vzniká pracovněprávní anebo jiný závislý vztah. Z důvodů uvedených výše v tomto bodě žadatel výslovně odmítá vznik jakýchkoliv práv
zaměstnanců vůči společnosti DXN.
	Žadatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy s DXN mu nevzniká žádné právo používat obchodní jméno DXN, ani logo ani ochrannou známku DXN,
uvedenou na obchodních dokumentech DXN, ani jiná práva duševního vlastnictví patřícího DXN. Žadatel se zavazuje, že nebude činit žádné úkony, které
by mohly porušit práva specifikovaná v předcházející větě, ohrozit jméno DXN, pověst anebo její ochranné známky a s nimi spojené dobré jméno; nebude
používat ochranné známky ani známky služeb podobné ochranným známkám anebo službám DXN; anebo propagovat, prodávat, používat, nebo špatně
spojovat výrobky, anebo služby třetích stran se známým jménem anebo známkami DXN.
	Žadatel také souhlasí a prohlašuje, že ponese všechny náklady, které mu vzniknou při registraci i po dobu nezávislého podnikání podle této Smlouvy. Žadatel
není povinný ve prospěch DXN vynaložit jakékoliv úsilí ve formě času nebo peněz a společnost DXN není povinná poskytnout žadateli náhradu za čas anebo
jakékoliv náklady spojené s podnikáním jako DXN Distributora.
	Žadatel se zavazuje dodržovat všechny příslušné zákonné a daňové požadavky a řídit se všemi zákony, předpisy a/anebo kodexy při vykonávaní jakýchkoliv
aktivit povolených podle této Přihlášky, včetně dodržování všech příslušných zákonů a vyhlášek na ochranu práv spotřebitele. Dále se zavazuje, že nebude
činit nic, čím by mohl ohrozit dobré jméno společnosti DXN, anebo jejich Distributorů, anebo poškodit dobrou pověst spojenou s obchodním jménem DXN
a ochrannými známkami DXN.
7.	Odměna. Podmínkou vzniku nároku Distributora na provizi je udržování měsíční osobní bodové hodnoty výlučně v jedné zemi. Hodnota provize se
vypočítává podle pravidel stanovených v marketingovém plánu. DXN si ponechává právo na dodatečný odpočet z vyplaceného bonusu, jako i na zadržení,
odložení anebo zrušení bonusů, odměn, provizí a oprávnění Distributora v případech stanovených v Distributorských pravidlech.
8.	Omezení. Distributor je oprávněný prodávat produkty DXN v souladu s touto smlouvou pouze na území České republiky. V rámci území České republiky
nemá Distributor žádné územní omezení, ale ani exkluzivitu. Vyhlášení Distributora třetím osobám o vlastní exkluzivitě se přísně zakazují. Prodej nebo distribuce produktů DXN, vyrobených výhradně pro trh určitého státu, v jiných krajinách bez písemného povolení, se přísně zakazuje. Je taktéž přísně zakázané
prodávat a vystavovat produkty DXN v potravinářských obchodech, v super- a hypermarketech, ve vojenských obchodech anebo na tržnicích. Distributor je
odpovědný za všechny škody, které DXN vzniknou v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými vyhlášeními, nebo informacemi poskytnutými Distributorem
třetím osobám. Distributor, který dosáhl úroveň Star Diamond, nesmí být přímo, a ani nepřímo /včetně pověření/ zainteresovaný v jiné firmě přímého prodeje /direct marketing/ anebo v jiné činnosti, která může mít negativní dopady na zájmy DXN. Distributor, který dosáhl úroveň Star Diamond, má zakázané
přímo anebo i nepřímo propagovat jinou firmu přímého prodeje anebo její produkty, popř. se připojit k jinému network marketingovému obchodování
anebo distribuovat produkty a služby firem, představujících pro DXN konkurenci.
9.	Ukončení smlouvy. Smluvní vztah založený touto Přihláškou může zaniknout podle bodu 3. těchto Smluvních podmínek. Společnost DXN může přerušit
anebo okamžitě zrušit oprávnění Distributora v případech stanovených v Distributorských pravidlech DXN.

