
KOMPENZAČNÍ PLÁN – ODMĚNY 
 

1. RETAIL PROFIT (maloobchodní prodej – profit) 
Partner může prodávat produkty za maloobchodní ceny. Profit z tohoto prodeje je rozdíl mezi 
nákupní a prodejní cenou 
 

2. CASH BONUS (hotovostní bonus) 
- Vyplácí se pouze za novou Opakovanou objednávku (Premier kit) – 2 + 6 měsíců  
- Hodnota Hotovostního bonusu závisí na tom, na jaké úrovni se partner nachází. Dostane 

z netto ceny prodané nové Opakované objednávky od 10 % do 30 % (tento bonus se vyplácí 
pouze z první platby Premier kitu) 

- Každý nový partner začíná na hladině 10 % 

 

- Odměny se vyplácejí jen z nejvýše dosáhnuté úrovně v daném měsíci 
- Je to TÝDENNÍ bonus 

 
3. TEAM COMMISSION (týmové odměny) 
- Vyplácí se za kredity generované v binární struktuře 
- Kredity musí být v poměru max. 1:2 nebo 2:1 (tzn. 1/3-2/3) na dvou binárních nohách 
- Kredity za osobní zákazníky se rozdělují do obou binárních noh v poměru 50 / 50 
- Hodnota týmových odměn je buď 7,5 %, 10 % nebo 15 % 

-  
- Partneři kvalifikovaní na ECB a RCB dostanou dvojnásobné kredity a jsou z nich vyplacení 
- V případě, že je status Aktivní, přenášejí se nepoužité kredity do dalšího týdne 
- Odměny jsou vyplácené ze všech pozic, pokud nárok na odměnu na dané pozici vznikl (partner 

má 3 pozice) 
- Je to TÝDENNÍ bonus s maximální odměnou 1 500 € týdně 

 
4. VOLUME BONUS (obratový bonus) 
- Vyplácí se od úrovně CROWN 
- Vyplácí se za kredity generované v binární struktuře 
- Kredity musí být v poměru max. 1:2 nebo 2:1 (tzn. 1/3-2/3) na dvou binárních nohách 
- Kredity za osobní zákazníky se rozdělují do obou binárních noh v poměru 50 / 50 
- Partneři kvalifikovaní na ECB a RCB dostanou dvojnásobky kreditů a z nich jsou vyplácení 



 
- V případě, že je status Aktivní, přenášejí se nepoužité kredity do dalšího týdne 
- Bonusy mohou být vyplácené ze všech 3 pozic 
- Je to TÝDENNÍ bonus 

 
5. CAB BONUS (Customer Acquisition Bonus (bonus za vstupy partnerů a zákazníků) 
- Vyplácí se za kredity vygenerované v binární struktuře z Opakovaných objednávek (Premier 

kit) zákazníků a Partnerských vstupních balíků 
- Kredity musí být vyrovnané v obou nohách 50 / 50 podle tabulky níže 

 
- V případě, že má partner splněnou kvalifikaci na ECB, počítají se mu kredity pro CAB bonus 

dvojnásobně 
- Výplata může být pouze z jedné partnerské pozice 
- Je to TÝDENNÍ bonus 

 
6. MENTOR BONUS (mentorský bonus) 
- Vyplácí se z Týmových odměn a Hotovostního bonusu napřímo sponzorovaných partnerů 
- Hodnota mentorského bonusu je 5 % 
- Pokud se partner kvalifikuje na úroveň Smart Bronze (4 opakované zákaznické objednávky 

v osobní zákaznické skupině do 30-ti dnů od datumu registrace) zvyšuje se hodnota 
mentorského bonusu na 10 % 

- Výše bonusu 10 % bude i tehdy, když se i Tvůj partner kvalifikuje na Smart Bronze úroveň, i 
tehdy je výše bonusu 10 % 
 
 
 



7. Z-PHONE BONUS (telefon bonus) 
- Na tento bonus se partner kvalifikuje dosažením úrovně Executive (3000 kreditů v balanci) 
- Hodnota bonusu je 200 € / měsíc, ve kterém byla dosažena tato pozice 
- Výplata může být pouze z jedné partnerské pozice 
- Je to MĚSÍČNÍ bonus 

 
8. Z-CAR BONUS (auto bonus) 
- Na tento bonus se partner kvalifikuje dosažením úrovně Diamant  
- Hodnota bonusu je 1 000 € / měsíc, ve kterém byla dosažena tato pozice 
- Výplata může být pouze z jedné partnerské pozice 
- Je to MĚSÍČNÍ bonus 

 
9. TITLE BONUS (bonus za dosažení vyšší úrovně) 
- Vyplácí se od úrovně Diamant a výš. Pro jeho vyplacení je nutné zároveň dosáhnout daný 

počet TCP (týmové zákaznické body – počet zákazníků v celé struktuře) 
- Hodnotu bonusu určuje dosažená úroveň a je od 2 500 € do 100 000 € 
- Partneři kvalifikovaní na ECB a RCB dostanou dvojnásobné kredity a jsou z nich vyplacení 
- Je to jednorázový bonus, který je vyplacený postupně ve více měsíčních splátkách  
- Bonus se vztahuje pouze na jednu partnerskou pozici 


