
 



ICING ON THE CAKE (IOC) - “Čerešnička na torte” 
PRAVIDLÁ A PODMIENKY 

 
1. IOC balíček je vytvorený s Distribútorskou cenou (DP) a iSV.  
2. Bonusová štruktúra IOC 
1. úroveň   15% z iSV 
2. úroveň   10% z iSV 
3. úroveň   5% z iSV 
4. úroveň   5% z iSV 
5. úroveň   5% z iSV 
6. úroveň   5% z iSV 
7. úroveň   5% z iSV 
8. úroveň   5% z iSV 
9. úroveň   5% z iSV 
10. úroveň   5% z iSV 
11. úroveň   5% z iSV 
12. úroveň a ďalej      1.5% z iSV bude rozdelených ako PS 
3. Nákup v rámci tohto plánu je dobrovoľný. 
4. Nákup akejkoľvek jednotky je platný až po zaplatení. 
5. Člen si môže zakúpiť ľubovoľné množstvo jednotiek, aby vytvoril nové línie (maximálne do 2. úrovne) pod 

vlastnými iCodes (ikódmi). Od 3. úrovne musí ísť skutočne o nového člena. 
6. Ak sa člen rozhodne zakúpiť viac, než 1 jednotku iBalíka, všetky jednotky budú zakúpené v rámci rovnakej 

hierarchie. 
7. iUpcode - kód sponzora musí byť určený, ak člen chce umiestniť svoje dodatočné jednotky iBalíkov alebo nového 

iČlena pod niektorý z jeho vlastných špecifických kódov iCodes  okrem svojho prvého kódu iCode. 
8. IOC nepovoľuje žiadnu sponzorskú zmenu. Ak sa však takáto zmena udeje v existujúcom marketingovom pláne (s 

povolením), rovnako to ovplyvní aj IOC. 
9. Sponzorstvo nie je povolené naprieč líniami. Pre túto IOC hierarchiu sa používa existujúca hierarchia 

marketingového plánu. 
10. Ak sa člen nestal súčasťou tohto plánu, IOC bonus založený na iSV bude posunutý po vyššej línii na tých členov, 

ktorí sa už pridali, a to podľa obmedzenej hierarchie. Ak sa člen stane súčasťou tohto plánu kedykoľvek neskôr, potom získa 

províziu zo svojich novovzniknutých spodných línií vo svojej skupine. 
11. Pri nákupe prvej jednotky iBalíka má iČlen nárok na uplatnenie pevného balíčka produktov (určeného 

Spoločnosťou). Pri prvej jednotke iBalíka sa nepovoľuje voľný výber produktov. 
12. Pri druhej a všetkých ďalších jednotkách iBalíka sú dostupné možnosti pevného balíčka produktov (určeného 

Spoločnosťou) a voľného odkúpenia / redemácie produktov. iČlen si môže zvoliť jednu z týchto dvoch možností. Voľné 

odkúpenie/redemácia produktov môže byť akákoľvek kombinácia DXN produktov s rovnakou hodnotou DP, akú má iBalík 

zakúpený z ktorejkoľvek pobočky, alebo servisného centra DXN. 
13. Akékoľvek odkúpenie / redemácia DXN produktov v tomto pláne/programe, resp. produktov PV bude uplatnené na 

účely povýšenia statusu (k dosiahutiu úrovne SA, avšak NEBUDE zohľadňované v mesačnej kvalifikácii, v nároku na 

mesačnú províziu, v príspevku na cestovanie či príspevku na telefón podľa podmienok existujúceho marketingového plánu). 
14. Žiadne SV body však nebudú zohľadnené v akýchkoľvek nárokoch na províziu v rámci existujúceho marketingového 

plánu. 
15. Redemovanie produktov je povolené, iba v krajine zakúpenia iBalíka. 
16. Produkty musia byť odkúpené/ redemované v deň uskutočnenia platby za iBalík. Čiastočné odkúpenie/redemovanie  

produktov nie je povolené. 
17. Ne-člen môže byť súčasťou tohto IOC plánu. Pri nákupe iBalíka sa táto osoba stane členom DXN. V tom prípade nie 

je nutný nákup štartovacieho balíčka. Člen sa môže dobrovoľne rozhodnúť zakúpiť si štartovací balíček z ktorejkoľvek 

pobočky alebo servisného centra DXN. DXN štartovací balíček by NEMAL byť nesmie byť súčasťou odkúpenia/redemácie 

produktov IOC.  



18. Všetky členské/štartovacie balíčky, položky bez PV, propagačné balíčky či iné balíčky so zľavnenou DP, vrátane, nie 

však výlučne ODOC balíčkov sa NEBUDÚ zohľadňovať pri odkúpení produktov IOC. 
19. Vyplácanie Uni-level Provízie sa uskutočňuje každý mesiac, provízia z Fondu na podiely na zisku IOC sa vypláca 

každých 6 mesiacov. 
20. Spoločnosť si vyhraduzje absolútne právo slobodne a podľa vlastného uváženia upravovať, revidovať, obmieňať, 
meniť, modifikovať, dotvárať, pridávať či odstraňovať ktorékoľvek či všetky Pravidlá a Podmienky, a to kedykoľvek bez 
predošlého upozornenia či udania dôvodu 

 

 


