
Touto smlouvou se stvrzuje dohoda mezi společností Zinzino Sverige AB 556646-5869, poštovní adresa Hulda Mellgrens 
gata 5, 421 32 Västra Frölunda, ŠVÉDSKO („ZINZINO“) a nezávislým partnerem (NP) uvedeným na protější straně. 

1 Úvodní ustanovení a rozsah této smlouvy
1.1 NP se tímto udělují nevýhradní práva nabízet a prodávat produkty a služby ZINZINO podle podmínek v daném 
okamžiku stanovených společností ZINZINO. Podmínky jsou stanoveny v této smlouvě, v Kompenzačním plánu a 
dalších směrnicích společnosti ZINZINO.
1.2. NP podle této smlouvy dostává právo nezávisle volit formu, metodu a režim podnikání a rozhodovat o vhodné době 
podnikání. NP se zavazuje dodržovat pokyny, pravidla a postupy společnosti ZINZINO v návodech a dalších směrnicích 
uvedených na webové stránce partnera společnosti ZINZINO, jak je uvedeno ve zpravodaji společnosti ZINZINO.
1.3 NP tímto bere na vědomí, že žádný veřejný orgán či jiný státem řízený orgán nebude schvalovat, kontrolovat nebo 
jinak ověřovat smlouvy, produkty, členství nebo případné kompenzační plány v marketingových společnostech.
1.4 NP tímto stvrzuje, že si přečetl/a a porozuměl/a podmínkám této smlouvy a podmínkám uvedeným v kompenzačním 
plánu a v partnerském návodu společnosti ZINZINO. Kompenzační plán a partnerský návod jsou prostřednictvím 
tohoto odkazu součástí této smlouvy a spolu s touto smlouvou tvoří dohodu mezi společností ZINZINO a NP.
1.5 NP si je vědom toho, že co se týče příjmu, zisku nebo úspěchu NP neexistují žádné záruky, a že ručitelé společnosti
ZINZINO ani NP neposkytují žádné záruky zisku ani jiné přísliby týkající se předpokládaných příjmů z podnikání NP 
podle této smlouvy.
1.6 Společnost ZINZINO si tímto vyhrazuje právo kdykoliv provést změny této smlouvy, kompenzačního plánu, part-
nerského návodu, postupů, zboží, služeb, tiskovin a cen s tím, že o tom uvědomí NP buď ústně, nebo písemně, e-mailem, 
přes komunikační systém ZINZINO, zpravodaj nebo webovou stránku ZINZINO (www.zinzino.com). Pokud by NP i po 
provedení oznámených změn v rámci této smlouvy, kompenzačního plánu nebo partnerského návodu dále prodával a/
nebo propagoval produkty či služby společnosti ZINZINO nebo představoval její obchodní myšlenky, bude se mít za to, 
že NP nové verze této smlouvy schválil.
1.7 Abyste mohli uzavřít tuto smlouvu, museli jste dosáhnout věku právní způsobilosti. Společnost Zinzino neuznává 
smlouvu, kterou podepsal nezletilý se souhlasem zákonného zástupce.
 
2 Právní postavení dotyčných stran
2.1 NP není jednatelem ani zástupcem společnosti ZINZINO a ani nemá právo se za něj vydávat, a proto nemá oprávnění 
podnikat či sjednávat dohody jménem společnosti ZINZINO.
2.2 Není-li v písemné smlouvě mezi stranami stanoveno jinak, žádná ze stran nemá právo se zavázat,
zastupovat nebo jednat jménem druhé strany, s výjimkou podmínek výslovně v této smlouvě stanovených.
2.3 Ani jedna ze stran nenese odpovědnost za kroky podniknuté druhou stranou, jejími zaměstnanci, prodejci nebo 
zástupci.
 
3 Možné daně a další poplatky
3.1 NP je odpovědný za úhradu všech daní a poplatků spojených s jeho podnikáním, jako jsou zákonná daň z příjmu, 
příspěvek na sociální pojištění a případně daň z přidané hodnoty (DPH).
3.2 V případech, kde NP musí platit DPH; NP má povinnost předložit společnosti ZINZINO kopii ověřené registrace k 
DPH.
3.3 Je povinností NP upozornit společnost ZINZINO na jakékoliv změny v povinnostech NP zaplatit DPH nebo jiné 
daně. NP je povinen upozornit společnost ZINZINO do 14 dnů od výskytu změny.
 
4. Obecné podnikání NP
4.1 Nabízení a prodej produktů a služeb společnosti ZINZINO se musí provádět legálním, etickým a morálně správným 
způsobem a NP nesmí o produktech a službách společnosti ZINZINO nebo o stavu věcí mezi společností ZINZINO a NP 
uvádět žádné zavádějící informace. NP je tímto vázán dodržovat etický kód přímého marketingu dle ustanovení na we-
bových stránkách společnosti ZINZINO a dále NP musí vždy vůči budoucím zákazníkům a novým prodejcům vykazovat 
bezchybné a profesionální jednání. Pokud bude NP jednat v rozporu se stanovenými pokyny společnosti ZINZINO, má 
společnost ZINZINO právo podle bodu 19.3 této smlouvy s okamžitou platností tuto smlouvu vypovědět. 
4.2 NP nemá právo uzavírat smlouvy svým vlastním jménem nebo jménem společnosti ZINZINO.
4.3 NP je povinen vést záznamy svého podnikání. Tyto záznamy je nutné vést podle zákona a uplatňovaných zásad 
účetnictví. NP je povinen mít povolení, licence a podobné dokumenty, které jsou k jeho podnikání potřeba.
4.4 Při nabízení a prodeji produktů a služeb ZINZINO se NP musí snažit prodávat služby a produkty klientům, kteří 
nejsou součástí sítě společnosti ZINZINO.
4.5 Při zastupování společnosti ZINZINO může NP používat pouze tištěný materiál vyrobený společností ZINZINO. 
Součástí zastupování společnosti ZINZINO je předání instrukcí subdodavatelům a/nebo provedení závazku týkající se 
produktů či služeb ZINZINO. Pokud bude chtít NP využít jiné propagační materiály, musí dané materiály písemně předat 
společnosti ZINZINO ke schválení. Společnost ZINZINO pak NP písemně uvědomí, zda NP může použít daný materiál 
při propagaci produktů a služeb společnosti ZINZINO, či nikoliv.
4.6 Při nabízení produktů společnosti ZINZINO nesmí NP sdělit žádné informace; klást požadavky; dávat jakékoliv 
záruky nebo uzavírat jakékoliv závazky jiné než ty, které jsou uvedené ve vlastních propagačních materiálech společnosti 
ZINZINO.
4.7 Bez svolení společnosti ZINZINO NP nesmí činit žádná prohlášení týkající se podnikání, organizační nebo obchodní 
činnosti společnosti ZINZINO,
bez ohledu na pravdivost takového prohlášení. Pokud by NP šířil neověřené zprávy, bez ohledu na jejich pravdivost, o 
organizaci, obchodních činnostech aktuálních či budoucích, společnosti ZINZINO, společnost má právo podle bodu 19.3 
tuto smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
4.8 NP si nesmí dělat zásoby produktů. Alespoň 70 % produktů od společnosti ZINZINO se musí prodat
nebo spotřebovat do 30 dnů od obdržení. Společnost ZINZINO má právo požadovat a obdržet informace o tom, že 
zásoby NP v maloobchodě jsou v rámci výše stanovených omezení.
 
5 Všeobecné závazky společnosti ZINZINO
5.1 Co se týče produktů dodávaných NP, společnost ZINZINO je povinna poskytnout NP správné informace ohledně 
všech produktů a služeb od společnosti ZINZINO nebo jejích dodavatelů.
5.2 Společnost ZINZINO se zavazuje vytvářet propagační materiály, které NP může při propagaci produktů ZINZINO 
využít.
 
6 Sub-distributoři 
6.1 NP, který nabírá sub-distributory, má povinnost se přesvědčit, že sub-distributor podepsal smlouvu se společností 
ZINZINO.
6.2 NP musí svým sub-distributorům poskytovat instrukce a podporu. NP se dále zavazuje, že bude pravidelně písemnou 
formou a ústně tyto sub-distributory informovat ohledně služeb, produktů a způsobu práce společnosti ZINZINO.
6.3 Při náboru sub-distributorů nemá NP právo činit jakékoliv přísliby týkající se výše příjmu,
možností náboru dalších sub-distributorů nebo možností získat financování a podporu od jiných distributorů v síti 
ZINZINO.
 
7 Provize/náhrady
7.1 NP má právo na provize za
(i) prodej zákazníkům, kterým NP prodal produkty či služby společnosti ZINZINO („Provize“)
(ii) prodej generovaný sub-distributorem nabraným NP, částečně z vlastního prodeje a dále z prodeje svých sub-
distributorů atd. podle kompenzačního plánu společnosti ZINZINO. („Týmové provize“). 
7.2 Provize určuje kompenzační plán společnosti ZINZINO, který je nedílnou součástí této smlouvy.
7.3 V případě, že NP neudržuje Obchodní centrum aktivní podle kompenzačního plánu, nebude mít NP nadále právo 
brát týmové provize generované z tohoto neaktivního Obchodního centra.
7.4 Pokud jeden ze sub-distributorů nabraných NP, nebo jeden z distributorů v Downline NP ukončí svou smlouvu se 
společností ZINZINO, nebo pokud smlouva přestane být platná z jiného důvodu a distributor od společnosti ZINZINO 
obdrží úhradu, bude mít NP na vyžádání společnosti ZINZINO povinnost nahradit provize a bonusy, které NP z prodeje 
takto vrácených produktů a služeb obdržel. NP ale není povinen vracet provize vyplacené dříve než 90 dní před tím, kdy 
si společnost ZINZINO vyžádá výše popsané náhrady. NP tímto uděluje společnosti ZINZINO právo vyrovnat tyto dluhy 
z náhrad per contra ze splatných provizí NP.
 
8 Ceny a platby 
8.1 NP má povinnost zaplatit za objednané produkty a služby stanovenou cenu uvedenou na webových stránkách 
společnosti ZINZINO
8.2 Platba je splatná při vytvoření objednávky.
8.3 Pokud NP neprovede platbu podle výše stanovených podmínek, společnost ZINZINO má právo vyrovnat dluh per 
contra odpovídající částkou ze splatných provizí NP. Pokud by NP neuhradil splatnou provizi, společnost ZINZINO má 
právo tuto smlouvu s okamžitou platností vypovědět.
 
9 Produkty a služby
9.1 Produkty a služby, které může NP nabízet k prodeji, jsou uvedeny na webových stránkách společnosti ZINZINO.
9.2 Společnost ZINZINO si tímto vyhrazuje právo kdykoliv změnit produkty nebo služby; provádět úpravy v řadě 
produktů a služeb; nebo ukončit prodej produktu či služby.
9.3 Společnost ZINZINO netrvá na množství produktů nebo služeb, které má NP zakoupit, s výjimkou Partner Licence 
Pac.
9.4 Zásilky zaslané vám jako partnerovi, ale nepřijaté nebo nevyzvednuté od přepravní společnosti, budou zaslány zpět 
společnosti Zinzino. Každá zásilka je uchovávána maximálně 6 měsíců, poté je zlikvidována.  Nemáte nárok na jakoukoliv 
náhradu (produkty či peníze) za zlikvidované produkty.
 
10 Nezákonný nábor
10.1 NP se tímto zavazuje po dobu platnosti smlouvy nevyvíjet jakýkoliv tlak na právnickou osobu, která již je distribu-
torem sítě ZINZINO, bez ohledu na to, jestli je tato osoba aktivní či pasivní, nebo se účastnit činností v jakékoliv jiné 
společnosti založené na síťovém marketingu nebo jiné společnosti v konkurenčním podnikání.
10.2 Během platnosti této smlouvy a 90 dní po jejím skončení je NP povinen převést svou Downline na jiného
distributora v síti ZINZINO nebo na jinou právnickou osobu.
10.3 Pokud bude NP provádět nezákonný nábor podle ustanovení výše, má společnost ZINZINO právo tuto smlouvu 
podle bodu 19.3 s okamžitou platností vypovědět. Když je smlouva vypovězena z důvodu nezákonného náboru, veškeré 
provize a týmové provize NP propadnou.
 
11 Nehmotný majetek
11.1 Během doby platnosti uděluje společnost ZINZINO NP možnost používání nehmotného majetku jako logotyp, 
ochranná známka, nechráněný název a další („Obchodní značky“) společnosti ZINZINO. Veškeré použití Obchodních 
značek se musí provádět v souladu s touto smlouvou a dalšími pokyny společnosti ZINZINO nebo v souladu se samo-
statnou smlouvou. Právo NP po ukončení platnosti této smlouvy přestane být platné. NP není povinen používat nebo 
registrovat Obchodní značky při svém podnikání.
11.2 NP je povinen nezpůsobovat škody, které mohou ohrozit práva společnosti ZINZINO používat Obchodní značky v 
souvislosti s marketingem produktů a služeb společnosti ZINZINO. NP se dále musí zdržet kroků, které mohou poškodit 
dobrou pověst společnosti ZINZINO nebo jejích produktů.
11.3 Pokud bude NP Obchodní značky využívat v rozporu s touto smlouvou, má společnost ZINZINO právo vypovědět 
smlouvu s okamžitou platností podle bodu 19.3 této smlouvy.

12 Média a tisk 
12.1 NP není oprávněn provádět jakákoliv prohlášení v tisku, rádiu, televizi, v tištěných materiálech, nebo jakýmkoliv 
jiným způsobem komunikace o produktech nebo službách společnosti ZINZINO jejím jménem. Pokud bude NP dotázán 
kterýmkoliv z výše uvedených médií, je NP povinen odkázat je na společnost ZINZINO.
12.2 Pokud by NP bez předchozího svolení společností ZINZINO zveřejnil informace podle bodu 12.1, bude mít 
společnost ZINZINO právo ukončit tuto smlouvu podle bodu 19.3 této smlouvy s okamžitou platností. 

13 Zachování mlčenlivosti
13.1 NP je tímto vázán během platnosti této smlouvy a 12 měsíců poté nezveřejňovat žádné informace, které mohou být 
považovány za obchodní tajemství společnosti ZINZINO, nebo jiné tajné informace, jako např. struktura sítě ZINZINO, 
o které se NP dozvěděl skrze marketing a prodeje podle této smlouvy. NP nemá právo takovéto informace využívat 
způsobem, který by mohl společnost ZINZINO poškodit.
13.2 Pokud má NP zaměstnance, je NP povinen provést veškerá nutná opatření, aby zajistil, že zaměstnanci NP žádné 
výše uvedené informace nepředají nikomu, kdo není se společností ZINZINO přímo propojen.
13.3 Povinnost zachovávat mlčenlivost podle tohoto bodu smlouvy neplatí, pokud příslušné tajné informace jsou veřejně 
dostupné v době, kdy se o nich NP dozvěděl, nebo pokud se tyto tajné informace rozšířily po uvedené době, a nikoliv 
kvůli krokům podniknutým NP nebo za NP.
13.4 Po skončení platnosti této smlouvy je NP povinen vrátit veškeré vzorky, poznámky nebo informace o obchod-
ním tajemství nebo tajné informace společnosti ZINZINO (včetně kopií struktury sítě), které drží a které NP během 
platnosti této smlouvy vypracoval nebo shromáždil. NP tímto potvrzuje, že takové poznámky a informace jsou majetkem 
společnosti ZINZINO.
 
14 Zákaz konkurence
14.1 NP je tímto po dobu platnosti této smlouvy vázán, že přímo či nepřímo nebude prodávat či nabízet služby poskyto-
vané samotnou společností ZINZINO nebo prostřednictvím zástupce bez písemného svolení společnosti ZINZINO.
14.2 NP je tímto po dobu platnosti této smlouvy a 90 dní po jejím skončení vázán, že neuzavře marketingovou smlouvu s 
žádným z dodavatelů služeb či produktů společnosti ZINZINO.
14.3 NP je tímto po dobu platnosti této smlouvy a 90 dní po jejím skončení vázán, že se nestane
zaměstnancem, nebo zástupcem, nebo jinak nebude spojován s jakoukoliv jinou síťovou společností, společností přímého 
marketingu nebo jiné konkurenční společnosti.
14.4 Pokud by NP jednal v rozporu s bodem 14, důsledkem bude uplatnění práva společnosti ZINZINO vypovědět tuto 
smlouvu podle bodu 19.3 s okamžitou platností.
 
15 Omezené ručení
15.1 Obě strany souhlasí, že tato smlouva se neuzavírá na základě závazku, příslibu, záruky nebo prohlášení (písemného 
nebo ústního) jakéhokoliv druhu druhou stranou, s výjimkou toho, co je v této smlouvě výslovně uvedeno.
15.2 Společnost ZINZINO odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé ztráty či škody způsobené 
například pozdním doručením, poškozením produktů nebo služeb nebo jiného kroku či opomenutí, bez ohledu na to, 
zda je lze připsat společnosti ZINZINO nebo jejím dodavatelům.
15.3 NP nebude po společnosti ZINZINO a jejích dodavatelích požadovat odškodné a klást na ně požadavky kvůli ztrá-
tám, škodám či nákladům, včetně poplatků za právní zastoupení, které mohou vzniknout v důsledku kroků provedených 
NP v rozporu s touto smlouvou.
15.4 Pokud by se objevily škody, které ospravedlňují nároky na náhradu, bude mít společnost ZINZINO právo zadržet 
provize NP až do výše odpovídající ceně škod způsobených NP.
 
16 Podvod
Pokud se NP bude účastnit tzv. podvodu, bude jeho důsledkem uplatnění práva společnosti ZINZINO vypovědět 
smlouvu podle bodu 19 této smlouvy s okamžitou platností. Podvod znamená, že zákazník je přidružen ke službě nebo 
produktu poskytovaném společností ZINZINO nebo jejími subdodavateli bez vědomí nebo souhlasu zákazníka.  

17 Osobní údaje
Společnost ZINZINO je odpovědná za seznamy zákazníků a distributorů a je jejich zákonným vlastníkem. Společnost 
ZINZINO je vázána nakládat se sebranými osobními údaji podle zákona. 

18 Doba platnosti smlouvy a její vypovězení
18.1 Tato smlouva je platná ode dne, kdy NP přes webovou stránku společnosti ZINZINO  tuto smlouvu přijme, a až do 
odvolání. 
18.2 NP má právo tuto smlouvu vypovědět. K jejímu ukončení dojde po vypršení výpovědní lhůty 30 dnů.
18.3 Společnost ZINZINO má právo tuto smlouvu vypovědět. K jejímu ukončení dojde po vypršení výpovědní lhůty 30 
dnů.
18.4 Vypovězení smlouvy musí být písemné a musí se zaslat na aktuální poštovní adresu známou druhé straně. 
Výpovědní lhůta začne běžet ode dne podání výpovědi.
 
19 Předčasná výpověď
19.1 Obě strany mají právo tuto smlouvu ukončit do 14 dnů doporučenou poštou druhé straně. OP má v tomto období právo na 
plnou náhradu. 
19.2 Obě strany mají právo tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností v případě, že protistrana přestane platit; je na ni podán 
návrh na zahájení úpadkového řízení; začala společné vyjednávání se svými věřiteli; nebo lze jinak předpokládat, že přestala být 
solventní.
19.3 Společnost ZINZINO má právo tuto smlouvu vypovědět s okamžitou platností:
(i) pokud bude NP provádět nezákonný nábor podle bodu 10 Nezákonný nábor;
(ii) pokud bude NP používat Obchodní značky v rozporu s bodem 11;
(iii) pokud bude NP jednat v rozporu s bodem 16 a provádět tzv. slamming;
(iv) pokud se NP zapojí do zakázané konkurence podle ustanovení v bodu 14;
(v) pokud nebude NP provádět platby za objednané produkty a služby podle bodu 8;
(vi) pokud bude NP bez souhlasu společnosti ZINZINO činit prohlášení nebo šířit neověřené zprávy v rozporu s bodem 4.7;
(vii) pokud bude NP jednat protizákonně či v rozporu s pokyny společnosti ZINZINO podle bodu 4.1;
(viii) pokud bude NP bez povolení společnosti ZINZINO předávat informace podle bodu 12.1.
19.4 Pokud společnost ZINZINO uplatní své právo vypovědět tuto smlouvu s okamžitou platností podle bodu 19 této smlouvy, může 
společnost místo toho vyloučit NP z jeho pozice v síti ZINZINO a čekat na konečné urovnání. Společnost ZINZINO má dále právo 
zadržet splatné provize od NP, dokud není dosaženo urovnání.
 
20 Důsledky ukončení smlouvy
20.1 Když je vypovězena smlouva
(i) NP je povinen vrátit zakoupené produkty (včetně prodejních materiálů a dalších marketingových a výukových materiál) za 
předpokladu, že jsou obchodovatelné. (Nejsou použité, otevřené nebo jinak porušené a nejsou po datu spotřeby a jsou stále nabízeny v 
katalozích společnosti Zinzino). 
(ii) NP má právo na 90 % náhrady ceny účtované na vrácené zboží zakoupené od společnosti ZINZINO, pokud k vypovězení smlouvy 
dojde do 12 měsíců po obdržení první objednávky.
(iii) do 30 dnů od výpovědi smlouvy má NP právo zrušit objednávky ještě nedoručených produktů či služeb.
20.2 Podmínka zmíněného práva zrušit nedoručené objednávky podle bodu 20.1 je uvedena za předpokladu, že NP vznese žádost o 
náhradu do 14 dnů od vypovězení.
20.3 Společnost ZINZINO má povinnost vyplatit částky podle bodu 20.1 (ii) do 30 dnů od vypovězení smlouvy.
20.4 NP je odpovědný za úhradu všech nákladů (včetně nákladů za přepravu) ve spojitosti s vrácením produktů podle bodu 21.1 (i).
20.5 Při vypovězení této smlouvy musí NP provést platbu za produkty a služby, které společnost ZINZINO doručila NP a které NP 
nevrátil podle bodu 20.1 (i).
20.6 NP nemá právo na jakoukoliv náhradu od společnosti ZINZINO po skončení platnosti této smlouvy.
20.7 Po skončení platnosti této smlouvy je NP povinen vrátit veškeré vzorky, poznámky nebo informace o obchodním tajemství nebo 
tajné informace společnosti ZINZINO (včetně kopií struktury sítě), které drží a které během platnosti této smlouvy vypracoval nebo 
shromáždil. NP tímto potvrzuje, že takové poznámky a informace jsou majetkem společnosti ZINZINO. 
20.8 Po vypovězení této smlouvy běží šestiměsíční doba (aktuální smlouva plus šest dalších kalendářních měsíců) od převzetí této 
výpovědi.  Během této doby nesmí nezávislý partner spolupracovat se společností Zinzino, ať již přímo (jednotlivec či firma), nebo 
nepřímo (přes zástupce či podobné).  Nezávislý partner se nesmí nijak snažit ovlivnit podnikání nezávislého obchodního partnera ve 
společnosti Zinzino nebo s ní. 
 
21 Pasivita
21.1 Opomenutí kterékoliv ze stran buď využít práv vyplývajících z této smlouvy, nebo upozornit na určitou okolnost týkající se smlouvy, 
nebude zahrnovat stranu, která je svých zpráv zbavena, v uvedeném pořadí.
21.2 Pokud se kterákoliv ze stran rozhodne neuplatnit svá práva nebo neupozornit na konkrétní okolnost, musí se v každém jednotlivém 
případě takové zřeknutí se práv podat písemně.
 
22 Přiřazení
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZINZINO nemá NP právo svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z 
této smlouvy cele či částečně zastavit či převést na třetí stranu.
 
23 Nepoužitelnost podmínek
Pokud je nějaká podmínka ve smlouvě celkově či částečně nepoužitelná, smlouva tím neztrácí platnost v plném rozsahu. 
Místo toho dojde k úpravě smlouvy do té míry, ve které nepoužitelnost zásadně ovlivňuje zisky nebo postavení podle 
smlouvy.
 
24 Urovnání občanskoprávního sporu  
Případ ve spojitosti s touto smlouvu musí řešit nejprve okresní soud jako soud první instance. 

25 Samo-fakturace 
V případech, kdy NP provozuje své vlastní registrované podnikání, vystaví společnost ZINZINO fakturu, která je 
základem
pro vyplácení provizí, tzv. samo-fakturace. Když je použita samo-fakturace, musí fakturu schválit NP. Faktura bude 
považována za schválenou, pokud NP do šesti dnů od vystavení faktury neuvede společnosti ZINZINO na adrese sup-
port.eu@zinzino.com něco jiného.
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