
ICING ON THE CAKE “Čerešnička na torte” (IOC) 
 

A) Úvod 

 

1. Ide o povestnú čerešničku na torte, teda o dodatočný kompenzačný plán (uni-level) 

pridaný k existujúcemu Marketingovému plánu DXN. 

2. Členovia môžu nakupovať iBalík za účelom účasti v IOC. 

3. iBalík je dostupný balíček. 

 

 
B) Ciele 

1. Aktivovať existujúcich, no neaktívnych členov. 

2. Posilniť nábor nových členov. 

3. Zlepšiť konkurencieschopnosť na trhu. 

4. Umožniť členom dodatočný zárobok. 

5. Vytvoriť kapitál pre obchodné operácie DXN. 

 

C) Vlastnosti a výhody 

1. Vlastníctvo je možné zdediť (iCertifikát je možné posunúť ďalej.) 

2. IOC umožňuje členom nákup akejkoľvek kombinácie produktov za bežné DP 

(Distribútorská cena). (Pri prvom nákupe iBalíka sú členovia oprávnení uplatniť pevne 

daný produktový balíček podľa určenia Spoločnosti. Uplatnenie ľubovoľného nákupu 

produktov je možné využiť pri druhom a ďalších nákupoch iBalíka.) 

3. Dodatočný nákup iBalíka je umožnený pre vytvorenie nových línií, a to až do dvoch 

úrovní. 

4. Exponenciálny zárobok. 

5. Bez straty SV bodov (vo forme iSV). 

6. Pomoc pri zvyšovaní náboru a získanie provízie v rámci existujúceho marketingového 

plánu. 

7. Pomoc pri rýchlejšom promovaní pri súčasnom marketingovom pláne. 

8. Ide o medzinárodný balíček. 

9. Nevyžaduje sa žiadne párovanie sponzora ani porovnávanie nie je nutné. 



10. Nevyžaduje sa udržiavanie minimálneho mesačného nákupu. 

11. Vytvorenie skladovej zásoby produktov určených na priamy predaj.  

12. Uznanie PV pre povýšenie na SA status. 

13. Dynamická kompresia na mesačnej báze. 

14. Jednorázová investícia - dlhodobý zárobok. 

15. DXN je veľmi stabilná spoločnosť. 

16. Hierarchia súčasného marketingového plánu zostáva nezmenená. 

17. Zrýchlenie rastu a expanzie siete.  

 

D) Definícia pojmov 

 
Code  :  Členský kód súčasného Marketingového plánu (9 číslic).  
 
Upcode  :  Sponzorský kód súčasného Marketingového plánu (9 číslic). 
 
iBalík   :  Balíček nutný, aby sa členovia mohli stať súčasťou IOC plánu. 
 
iSV   : SV spojené s jednotlivými hodnotami iBalík. 
 
iMember        : Existujúci alebo nový člen DXN, ktorý si zakúpil iBalík 
 
iCertifikát  : Certifikát pre členov, ktorí si zakúpili iBalík.  
 
iCode   : IOC členský kód (13 číslic s 9-miestnym DXN členským kódom  

  + 2-miestnym kódom balíčka + 2-miestnym poradovým číslom). 
 
iUpcode  : IOC členský upcode - znamená kód sponzora v IOC -resp. člena v hornej línii  
                        (13 číslic s 9-miestnym DXN členským kódom  

  + 2-miestnym kódom balíčka + 2-miestnym poradovým číslom).  
 
  



E) Ako funguje IOC 
 

1. Plán IOC je otvorený pre všetkých členov DXN pri nákupe aspoň jedného iBalíka. 

2. Každý iBalík je dostupný v distribútorskej cene (DP) EUR200.  **  

** Referencia na európsky iBalík - každá krajina bude mať príslušnú cenu v DP a iSV. 

3. iSV pre spracovanie IOC bonusu 

a. Pri spätnom odkúpení (redemovaní) fixného produktového balíčku (určeného 

Spoločnosťou), pridelené iSV bude mať hodnotu 50% distribútorskej ceny iBalíka 

(DP).  

(Príklad: iBalík DP je EUR200, iSV pre spracovanie IOC bonusu je EUR100) 

b. Pri spätnom odkúpení voľno dostupných produktov / kombinácie produktov 

podľa želania člena, bude hodnota prideleného iSV závislá na prevažujúcej cene SV 

produktov, ktoré člen odkúpi. 

4. Člen musí vyplniť predbežnú zmluvu o nákupe iBalíka / List o zámere / (viď priložený 

formulár) 

5. Nákup v tomto pláne je dobrovoľný. 

6. iBalík môže byť zakúpený v ktorejkoľvek krajine, kde je plán IOC implementovaný avšak 

spätné odkúpenie (redemácia) balíka IOC je možná iba v tej istej krajine, kde bol IOC 

balík zakúpený.  

7. Odkúpenie / redemácia akýchkoľvek položiek je možná po ich úplnom zaplatení. 

8. iCertifikát je poskytnutý ako potvrdenie nákupu iBalíka. 

9. iMember môže odkúpiť (redemovať) produkty v závislosti na hodnote iBalíka (viď 

Využitie Produktov iBalíka nižšie) 

10. Akékoľvek spätné odkúpenie produktov DXN v rámci tohto plánu a príslušné dosiahnuté 

PV bude zahrnuté pre dosiahnutie vyššieho statusu SA (ale NEBUDE sa počítať do 

mesačnej kvalifikácie, oprávnenia na mesačnú províziu, príspevok na cestovanie či 

príspevok na telefón, podľa podmienok existujúceho marketingového plánu). 

11. V rámci existujúceho marketingového plánu však nebude uznaná ani žiadna SV hodnota 

pre stanovenie oprávnenia na províziu podľa existujúceho marketingového plánu. 

12. Člen môže zakúpiť akékoľvek množstvo jednotiek pre vytvorenie nových línií (max. do 

druhej úrovne) v rámci vlastného/vlastných iCode (IOC -iKódov). Od tretej úrovne vyššie 

musí ísť o skutočného nového člena. 

 



13. Nový člen, ktorý sa pridá v rámci ktoréhokoľvek z iBalíka vyššieho člena (iUpcode = 

sponzora) bude považovaný za člena priamej línie vyššieho člena (sponzora resp. 

nadsponzora) podľa existujúceho marketingového plánu.  

14. Ak sa člen rozhodne zakúpiť viac, než jednu jednotku iBalíka, všetky jednotky budú 

zakúpené v rámci rovnakej hierarchie. 

15. Nový člen, ktorý sa pridá v rámci ktoréhokoľvek z iUpcode (kód IOC sponzora) musí byť 

definovaný, ak chce člen umiestniť svoje ďalšie iBalíky alebo nového člena iMember pod 

niektorý z jeho vlastných špecifických kódov iCodes okrem svojho prvého kódu iCode. 

Akékoľvek spodné línie (downlines) v IOC od druhého iCode by mali byť noví členovia 

iMember v rámci konkrétneho mesiaca (pred spracovaním bonusu IOC), ktorí sa stali 

členmi DXN po registrácii na IOC. Existujúci člen, ktorý sa registroval pred zakúpením 

IOC balíka môže byť umiestnený iba pod prvý iCode. 

16. Zmeny sponzorov nie sú v IOC povolené. Ak sa však vyskytne podobná (schválená) 

zmena v existujúcom marketingovom pláne, ovplyvní to aj IOC. 

17. Sponzorovanie nie je povolené naprieč líniami. Pre hierarchiu IOC sa používa hierarchia 

existujúceho marketingového plánu. 

18. Ak sa člen nestal súčasťou tohto IOC plánu, IOC provízia založená na iSV postúpi na 

tie horné línie (sponzorov/ upline), ktoré sa už pridali podľa komprimovanej hierarchie. 

Ak sa člen pridá do tohto plánu neskôr, dostane províziu z jeho novo-aktivovaných 

spodných línií v rámci skupiny následne pripojených. 

19. Vypočítaná provízia je ilustrovaná v priloženom Pláne odmeňovania pre IOC.  

20. Spoločnosť si vyhradzuje absolútne právo podľa svojho slobodného uváženia 

upravovať, meniť, modifikovať, dopĺňať, rozširovať či obmedzovať ktorúkoľvek súčasť 

Podmienok použitia, a to kedykoľvek a bez predošlého upozornenia a bez udania 

dôvodu. 

 

F) iBalík – Odkúpenie (redemácia) Produktu 

1. Pri nákupe prvej jednotky iBalíka, má iMember nárok na pevný balíček produktov 

(určený Spoločnosťou). Voľný výber produktov nie je povolený pri prvej jednotke iBalíka. 

2. Pri druhej a každej ďalšej jednotke iBalíka je možné využiť pevný balíček produktov 

(určený Spoločnosťou) aj voľný výber produktov. iMember môže využiť jednu z týchto 

dvoch možností. Voľný výber produktov môže byť akoukoľvek kombináciou DXN 



produktov s rovnakou hodnotou DP, akú má iBalík zakúpený u ktorejkoľvek DXN 

pobočky/servisného centra. 

3. Odkúpenie produktu je povolené iba v tej istej krajine, v ktorej bol iBalík zakúpený. 

4. Odkúpenie / redemácia DXN produktov by sa malo uskutočniť v rovnaký deň ako platba 

iBalíka. Čiastočné odkúpenie produktov nie je povolené. 

5. Odkúpenie / redemácia DXN produktov znamená, že PV zodpovedajúca hodnota bude 

započítaná na povýšenie statusu Star Agent (podľa podmienok existujúceho 

marketingového plánu). Avšak PV a SV hodnoty nebudú započítané do mesačnej 

kvalifikácie, mesačnej provízie či príspevku na cestovanie a príspevku na telefón v rámci 

existujúceho marketingového plánu. 

6. Aj nečlen sa môže zúčastniť tohto IOC plánu. Pri nákupe iBalíka sa v tomto prípade 

stane členom DXN. V tomto prípade nie je nákup štartovacieho balíka povinný. Člen 

môže zakúpiť štartovací balík (Starter Kit) samostatne a dobrovoľne v ktorejkoľvek 

pobočke alebo servisnom centre DXN. DXN štartovací balík NESMIE byť súčasťou 

spätného odkúpenia/ redemácie IOC produktov. 

7. Členské balíky /štartovacie balíky, položky bez PV, propagačné balíčky či iné balíčky so 

zľavou na DP vrátane, nie však výlučne, ODOC balíky NEBUDÚ súčasťou 

odkúpenia/redemácie produktov IOC. 

 

 

 

G) FAQ - Často kladené otázky 

 
Q: Čo je “Icing On The Cake”, teda “čerešnička na torte”? 

Icing On The Cake (IOC) je dodatočný kompenzačný plán (uni-level), pridaný k existujúcemu 

marketingovému plánu DXN. IOC taktiež umožňuje používať, zdieľať a predávať produkty DXN 

ako investíciu a dosahovať tak exponenciálny príjem z tohto plánu. 

 

Q: Kto si môže zakúpiť IOC (iBalík)? 

Všetci existujúci členovia, ako aj noví členovia. Ak si iBalík zakúpia ne-členovia, môžu sa 

zároveň stať členmi DXN. 

 

Q: Kde si môžem zakúpiť iBalík? 



iBalík je možné zakúpiť v ktorejkoľvek krajine, ktorá implementovala plán IOC. Produkt je však 

možné odkúpiť iba v rovnakej krajine, v ktorej bol zakúpený iBalík. 

 

 

Q: Môžem si zakúpiť viac, ako jednu jednotku iBalíka? 

Áno, je to možné. Druhá jednotka a všetky ďalšie musia byť vedené pod vaším menom/iCodes 

a povoľujú sa maximálne do druhej úrovne. 

 

Q: Je možné platiť v tomto prípade na splátky? 

Všetky platby v IOC musia byť zaplatené naraz. Platbu je možné uskutočniť v hotovosti, 

kreditnou kartou alebo online bankovým prevodom (v závislosti na dostupnosti týchto spôsobov 

platby vo vašej krajine). Pri Online prevode musia členovia zaslať kópiu overeného dokladu o 

vloženej čiastke v prospech pobočky DXN. Oficiálna potvrdenka bude vydaná pre ktorúkoľvek 

metódu platby. Nikto nie je oprávnený zbierať, vyberať  akéhokoľvek množstvo peňazí, v mene 

DXN. 

 

Q: Ak je celková hodnota produktov vyššia, ako hodnota iBalíka v momente uplatnenia 

produktov, čo robiť? 

Ak je celkový objem uplatnených produktov zo strany člena iMember mierne vyšší, než hodnota 

iBalíka, zaplatíte rozdiel v hodnote podľa dostupných spôsobov platby na pobočke. 

 

Príklad: hodnota iBalík je 200 EUR. Pri uplatnení produktov má pán A. celkovú hodnotu 

produktov 207 EUR. V tom prípade zaplatí pán A. 7 EUR. 

 

Q: Toto je môj prvý nákup iBalíka, môžem si vybrať ktorýkoľvek produkt podľa môjho 

želania? 

Nie, nie je to možné. Pri prvej jednotke iBalíka máte nárok iba na fixný balíček produktov 

(určený Spoločnosťou). Voľný výber produktov nie je pri prvej jednotke iBalíka možný. 

 

 

 

Q: Môj predošlý iBalík pred implementáciou najnovších podmienok použitia IOC nebol 



úplne spätne odkúpený/redemovaný, je možné uplatniť ho teraz? 

Podľa najnovších podmienok použitia IOC, akákoľvek hodnota, ktorú si iČlen neuplatní do 27. 

marca 2022, 23:59 Malajzijského času (UTC +8) bude zrušená a nebude možné si ju uplatniť 

a balík odkúpiť. 


