ZMLUVNÉ PODMIENKY EURÓPSKEHO CESTOVNÉHO MOTIVAČNÉHO SEMINÁRA 2019
1. Tieto podmienky sa vzťahujú na projekt Cestovného Motivačného Seminára (ďalej
označovaný ako "TSI") uvedený v brožúre DXN Marketingový plán. Kvalifikovaní
Distribútori (ďalej len ako "Kvalifikant"), ktorí sa zúčastňujú TSI, súhlasia s týmito
zmluvnými podmienkami, vrátane ich zmien a s akýmkoľvek rozhodnutím prijatým
Spoločnosťou v súvislosti s TSI.
2. TSI seminár je výročné podujatie organizované Spoločnosťou DXN a je otvorené všetkým
DXN distribútorom po celom svete. Fiškálne obdobie (počítania bodov) začína 1. januára
bežného roka a končí 31. decembra toho istého roka.
3. Bez ohľadu na to, koľkokrát distribútor preniesol svoje členstvo z jednej krajiny do druhej
v rámci kvalifikačného účtovného obdobia, smie sa distribútor zúčastniť výlučne TSI
týkajúceho sa tej krajiny, kde je registrovaný / -á, len ak sa zaregistroval ako člen alebo
bolo jeho členstvo prenesené do danej krajiny po dobu dlhšiu ako 7 kalendárnych
mesiacov. Kvalifikant, ktorý nepretržite počas posledných 6 mesiacov žije v krajine
poslednej registrácie, sa smie zúčastniť TSI týkajúceho sa danej krajiny.
4. Kvalifikant sa považuje za diskvalifikovaného, ak sa „vzdá“ a nie je schopný zúčastniť sa
TSI z akéhokoľvek dôvodu, voči čomu žiadne následné sťažnosti nebudú brané do úvahy.
5. Iba Kvalifikantovi je povolené zúčastniť sa TSI. TSI nemôže byť konvertovaný na hotovosť,
alebo iným spôsobom a tiež sa nemôže previesť na nekvalifikovaného distribútora alebo
iných kvalifikovaných distribútorov.
6. Kvalifikant bude považovaný za diskvalifikovaného, ak ho Spoločnosť pokarhala v
predchádzajúcom alebo súčasnom fiškálnom období vzhľadom k závažnému
disciplinárnemu priestupku, alebo v súvisiacich záležitostiach.
7. Všetci kvalifikanti by sa mali zúčastniť celého oficiálneho programu, vrátane, ale nie len
semináru a gala večere, ktoré pripraví Spoločnosť. Spoločnosť si vyhradzuje právo
diskvalifikovať ktoréhokoľvek kvalifikanta z budúceho TSI, ktorý sa nezúčastní oficiálneho
programu.
8. Kvalifikant bude považovaný za diskvalifikovaného, ak sa nezúčastnil/-a
predchádzajúcého TSI, na ktorý bol/-a kvalifikovaný/-á a potvrdil/-a svoju účasť, inými
slovami, ak Spoločnosti nebolo oznámené žiadne zrušenie účasti na TSI z opodstatneného
dôvodu. Spoločnosť si vyhradzuje plné právo rozhodnúť, či prijme alebo odmietne dôvod
neúčasti a jej rozhodnutie je považované za konečné.
9. Ženatý/vydatá Kvalifikant/-tka bude kvalifikovaný/-á na účasť na TSI pre 2 osoby (seba a
zákonitého manžela alebo manželku) len vtedy, ak dosiahne sadu bodov potrebných na
kvalifikáciu. V týchto prípadoch, slobodný / slobodná Kvalifikant/-tka je obmedzený len
účasťou jednej osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo požiadať o sobášny list, alebo
nejakú formu takéhoto dôkazu od Kvalifikanta, kedykoľvek je to potrebné.
10. Aby sa mohol/-la zúčastniť zákonitý/-á manžel/-ka, Kvalifikant musí doplatiť v prípade, ak
úroveň jeho kvalifikačných bodov je nižšia ako 200% ročnej kvóty. Suma na doplatenie

bude rozdielom medzi 200% a percentom dosiahnutej kvalifikácie. Napríklad, pokiaľ je
ročná kvóta 100.000 bodov a Kvalifikant dosiahne 155.000 bodov, potom musí Kvalifikant
doplatiť 45% celkových nákladov na TSI na to, aby s ním / ňou prišla/prišiel jeho/jej
zákonitá/-ý manžel/ka.
11. Kvalifikant bude považovaný za diskvalifikovaného, ak nepredložil/-a formulár o potvrdení
účasti spoločne s platbou, pokiaľ je táto potrebná, vedeniu Spoločnosti DXN načas v
stanovenej lehote (dva (2) týždne od dátumu vystavenia ponuky).
12. Nevyužité naviac body Kvalifikanta za aktuálne fiškálne obdobie nie je možné preniesť (z
nekvalifikovaného distribútora na Kvalifikovaného alebo naopak a tiež z Kvalifikovaného
na Kvalifikovaného alebo nekvalifikovaného distribútora). Takisto nesmú byť za žiadnych
okolností prenesené do ďalšieho fiškálneho obdobia.
13. Kvalifikant je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby jeho/jej pas mal najmenej 6 mesačnú
dobu platnosti odo dňa odchodu. Všetky poplatky súvisiace s cestovným dokladom a
týkajúce sa použitia dokumentov, vrátane pasu (avšak netýkajúce sa iba pasu) si musí
zabezpečiť každý kvalifikant sám. Spoločnosť nie je zodpovedná v prípade, že vízum nie je
získané, alebo schválené včas, čo má vplyv na účasť na cestovnom seminári.
14. Kvalifikant si zabezpečí prepravu na/a z miesta zhromaždenia sa na vlastné náklady.
„Miesto zhromaždenia sa“ sa vzťahuje na bod, miesto stretnutia stanovené Spoločnosťou
DXN, napríklad medzinárodné letisko, prístav, autobusová alebo železničná stanica.
15. Ak je kvalifikovaná členka tehotná, účasť na seminári je prípustná iba v prípade, ak jej
tehotenstvo spadá do obdobia 18. týždňa a menej do dňa odchodu. V prípade, že
kvalifikovaná prekročila 18. týždeň, bude jej umožnené zúčastniť sa za predpokladu, že je
schopná predložiť príslušné lekárske osvedčenie potvrdzujúce jej spôsobilosť podstúpiť
cestu. Takáto účasť musí byť schválená zo strany DXN a bude na vlastné riziko tehotnej.
16. Kvalifikant sa na tomto cestovnom seminári zúčastní zo svojej vlastnej vôle a na vlastné
riziko bez ohľadu na okolnosti alebo dôvody, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu zúčastniť sa.
17. Kvalifikant bezodkladne oznámi DXN akékoľvek prípady, ktoré sa týkajú trestných,
daňových alebo iných záležitostí, ktoré môžu alebo nemusia mať vplyv na právo cestovať
v rámci štátu alebo vycestovať do zahraničia. Akékoľvek opatrenie prijaté proti
kvalifikantovi príslušným vládnym orgánom a/alebo ich spriaznenými subjektmi počas TSI,
bude považované za rozpor alebo poškodenie dobrej povesti DXN. Porušenie tejto
podmienky môže mať za následok disciplinárne konanie proti kvalifikantovi a ak sa
potvrdí, môže mať za následok ukončenie DXN členstva.
18. Spoločnosť si vyhradzuje právo odložiť alebo zmeniť cieľ cesty kvôli neočakávaným alebo
prevažujúcim okolnostiam (napr. vojna alebo prírodná katastrofa). Spoločnosť si tiež
vyhradzuje právo predĺžiť, skrátiť alebo ukončiť Cestovný motivačný seminár bez
predchádzajúceho upozornenia a bez určenia dôvodu tohto rozhodnutia.
19. Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodnúť o čase, dátume, dopravnom prostriedku cesty,
letovom pláne, ubytovaní a inej logistike (ďalej len „Cestovný plán“), ak to spoločnosť

považuje za správne. Všetky a akékoľvek rozhodnutia spoločnosti v súvislosti s Cestovným
plánom sú konečné a žiadne sťažnosti nebudú brané do úvahy. Spoločnosť si taktiež
vyhradzuje právo zmeny akejkoľvek časti Cestovného plánu bez predchádzajúceho
upozornenia a bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu.
20. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených podmienok Cestovného
motivačného seminára, cestovného a destinácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Rozhodnutie spoločnosti je konečné a žiadnym ďalším sťažnostiam nebude vyhovené.
21. Tieto podmienky sú pripravené v anglickom jazyku a môžu byť preložené do iných jazykov.
V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu medzi anglickou verziou a inými
jazykovými verziami týchto podmienok, vrátane zmien, bude smerodajná anglická verzia.

