Všeobecné podmienky členstva v Klube ESSENS
Klub ESSENS bol založený a je navonok reprezentovaný spoločnosťou ESSENS EUROPE SE, IČ: 293 75 819, DIČ: CZ29375819,
so sídlom v Českej republike, Brno, Zaoralova 3045/1e, PSČ: 628 00, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Krajskom
súde v Brne pod spisovou značkou H 264, ďalej uvádzaná len ako ESSENS.

1. Členom môže byť fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba.
2. Členstvo v Klube ESSENS vzniká dňom vykonania ON-LINE registrácie na ktorejkoľvek z oficiálnych webových
stránok ESSENS.

3. Po úspešne vykonanej ON-LINE registrácii obdrží Člen na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii potvrdenie
o vzniku členstva s pridelením členského čísla a unikátneho hesla. Tieto údaje sú potrebné pre vstup – prihlásenie do
členskej časti ktorýchkoľvek oficiálnych webových stránok ESSENS. Člen sa zaväzuje uviesť pri ON-LINE registrácii
všetky požadované identifikačné a kontaktné údaje a ďalej sa zaväzuje pri akejkoľvek zmene týchto údajov tieto
aktualizovať na oficiálnych webových stránkach ESSENS v záložke Moja kancelária – Môj profil – Kontaktné údaje.
ESSENS nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne kontaktné údaje Člena v evidencii ESSENS a následné chybné
doručovanie pri oficiálnej komunikácii medzi ESSENS a Členom.

4. ESSENS nezodpovedá za škody spôsobené tým, že Člen vyzradí svoje členské číslo alebo heslo tretím osobám.
5. Člen môže byť držiteľom len jedného členského čísla. V prípade zistenia existencie opakovane uskutočnenej registrácie
i skrytým spôsobom, bude považovaná za platnú len prvá, všetky následné budú anulované.

6. Člen má právo objednávať – nakupovať produkty ESSENS za členské ceny, vykonávať priamy predaj produktov
ESSENS pod vlastným menom a na vlastný účet ako samostatne podnikajúci subjekt a poskytovať reklamné služby
v prospech obchodnej značky ESSENS (sponzorovať – registrovať nových členov do Klubu ESSENS). V takom prípade je
povinný dodržiavať súvisiace zákony a predpisy v krajine výkonu takejto činnosti, podávať stanovené daňové priznania
a ďalšie prehľady. Ak Členovi vznikne nárok na výplatu provízií získaných na základe Marketingového plánu ESSENS,
ich výplata sa riadi Podmienkami pre výplatu provízií člena Klubu ESSENS platnými v danej krajine Člena. Člen nie je
obchodným zástupcom ESSENS či zamestnancom ESSENS alebo ktorejkoľvek franchisingovej pobočky ESSENS.

7. Za objednávku – nákup označených produktov ESSENS získava Člen body. Zoznam bodovaných produktov, a tiež
množstvo bodov získaných za nákup daného produktu ESSENS je dostupný na oficiálnych webových stránkach
príslušnej franchisingovej pobočky ESSENS alebo budú tieto informácie poskytnuté na požiadanie v príslušnej
franchisingovej pobočke ESSENS.

8. Člen má umožnené objednávať – nakupovať produkty ESSENS u príslušnej franchisingovej pobočky ESSENS
podľa svojho trvalého bydliska alebo miesta podnikania neobmedzene, u ostatných franchisingových pobočiek
ESSENS má možnosť objednávať – nakupovať produkty ESSENS s tým, že za takú objednávku môže získať bodové
ohodnotenie do maximálnej výšky 100 bodov za jeden kalendárny mesiac. O prípadných výnimkách rozhoduje
príslušná franchisingová pobočka ESSENS.

9. Člen sa zaväzuje prevziať zásielky s ním objednanými produktmi ESSENS v odbernej lehote a zaplatiť za ne. V prípade
opakovaného neprevzatia objednaných produktov uhradí Člen príslušnej franchisingovej pobočke ESSENS náklady
spojené s odoslaním a vrátením zásielky. Opakované neprevzatie zásielky s objednanými produktmi ESSENS je
považované za opakované porušovanie Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS. Franchisingová pobočka
ESSENS má právo odmietnuť realizáciu objednávok takého člena, ktorý sa opakovane dopúšťa vyššie uvedeného,
a tiež má právo na strhnutie nákladov spojených s odoslaním a vrátením zásielky z provízie tohto člena, ktorá mu
náleží. V prípade, že nebude možné uplatniť zrážku nákladov spojených s odoslaním a vrátením zásielky z provízií
tohto člena, má príslušná franchisingová pobočka ESSENS právo realizovať ďalšiu objednávku tohto člena až po
uhradení dlžných nákladov.

10. Člen zaoberajúci sa predajom produktov ESSENS, môže prezentovať a ponúkať tieto produkty osobne formou
priameho predaja alebo na trhoch, jarmokoch, festivaloch a podobných akciách, ale výhradne za účelom reklamy
alebo sponzorovania – registrovania nových členov do Klubu ESSENS. Predaj produktov ESSENS v kamenných
maloobchodných predajniach, v predajniach a pouličných stánkoch a tiež prostredníctvom internetových aukcií či iným
podobným spôsobom, ktorý je v rozpore s podstatou priameho predaja, je zakázaný. Predaj prostredníctvom vlastného
internetového obchodu s pevnou predajnou cenou týmto zakázaný nie je a podlieha schváleniu marketingového
oddelenia príslušnej franchisingovej pobočky ESSENS.

11. V prípade podnikateľskej činnosti Člena v súvislosti so spoluprácou s ESSENS táto nenesie zodpovednosť za to, že
Člen nezíska potrebné povolenia na podnikateľskú činnosť alebo za to, že Člen neprizná alebo nezaplatí príslušné
dane, odvody alebo si nesplní iné záväzky voči štátu vyplývajúce z jeho podnikateľskej činnosti.

12. Člen je povinný poskytovať zákazníkom, záujemcom o členstvo v Klube ESSENS a ostatným členom pravdivé
informácie o cenách, vlastnostiach a dostupnosti produktov z ponuky ESSENS spôsobom jasným a totožným s údajmi
z aktuálnych informačných, reklamných a akčných materiálov vydaných ESSENS alebo príslušnou franchisingovou
pobočkou ESSENS s ohľadom na to, že produkty ESSENS sú originálnymi produktmi riadne registrovanými
a certifikovanými pre daný trh. Člen nesmie v žiadnom prípade uvádzať záujemcov o produkty alebo spoluprácu
s ESSENS akokoľvek do omylu pomocou porovnávacej reklamy alebo prirovnávaním k produktom iných značiek.
Všetky potrebné informácie sú dostupné v oficiálnych tlačových publikáciách a prezentačných materiáloch vydaných
ESSENS alebo na oficiálnych webových stránkach ESSENS a sociálnych médiách spravovaných ESSENS alebo
príslušnou franchisingovou pobočkou ESSENS.

13. Člen sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo akokoľvek poškodiť či spôsobiť finančnú alebo inú ujmu ESSENS,
akejkoľvek franchisingovej pobočke ESSENS, akémukoľvek inému členovi Klubu ESSENS alebo akémukoľvek
koncovému spotrebiteľovi produktov ESSENS. Hlavne sa Člen v prípade akýchkoľvek obchodných aktivít nesúvisiacich
s ESSENS zaväzuje zdržať sa jednania, spočívajúceho v zneužívaní osobných a kontaktných údajov iných členov
Klubu ESSENS alebo obchodných informácií a know-how získaných na základe spolupráce s ESSENS, a to po dobu
aktívneho členstva, tak aj v prípade pozastavenia alebo zániku členstva v Klube ESSENS. V opačnom prípade je
ESSENS oprávnená domáhať sa vzniknutých škôd súdnou cestou.

14. Na individuálne publikovanie alebo individuálnu reklamu obsahujúcu akékoľvek logo ESSENS, slovo alebo slovné
spojenie obsahujúce ESSENS, prípadne oficiálnu fotografiu alebo grafiku ESSENS si Člen vyžiada súhlas od
ESSENS alebo od príslušnej franchisingovej pobočky ESSENS. Člen nemôže akokoľvek meniť vzhľad produktov
alebo oficiálnych materiálov ESSENS.

15. Člen je povinný sledovať prípadné zmeny v informačných materiáloch a na oficiálnych webových stránkach ESSENS
alebo príslušnej pobočky ESSENS, vo Všeobecných podmienkach členstva v Klube ESSENS, v súvisiacich podmienkach
a pravidlách, ktoré mu budú ESSENS zasielané elektronickou cestou alebo uverejňované na oficiálnych webových
stránkach ESSENS.

16. Zmeny Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS, súvisiacich podmienok a pravidiel sú platné a účinné
dňom ich rozoslania a uverejnenia na oficiálnych webových stránkach ESSENS.

17. V prípade porušenia akýchkoľvek ustanovení Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS môže byť členstvo
Členovi dočasne pozastavené so stanovením primeranej lehoty na zjednanie nápravy.

18. Členstvo v Klube ESSENS je dedičné. Ďalej je členstvo v Klube ESSENS prevoditeľné na tretiu osobu, ktorá nie je
členom Klubu ESSENS, len s písomným súhlasom ESSENS a pod podmienkou dodržania príslušných zákonov danej
krajiny.

19. Členstvo zaniká (a) ak novo registrovaný Člen do 30-tich kalendárnych dní od vykonania registrácie neučiní žiadnu
osobnú objednávku – nákup bodovaných produktov ESSENS, (b) ak Člen za posledných 365 kalendárnych dní neučinil
žiadnu osobnú objednávku – nákup bodovaných produktov ESSENS a neučiní tak ani v náhradnej lehote 30-tich
kalendárnych dní od doručenia upozornenia – výzvy na zjednanie nápravy zaslanej ESSENS Členovi, (c) dohodou
ESSENS a Člena, (d) jednostrannou výpoveďou členstva ktoroukoľvek zo strán, u výpovede zo strany ESSENS len
v prípade opakovaného porušovania Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS, prípadne nezjednaním
nápravy v stanovenej lehote pri pozastavení členstva v Klube ESSENS. Výzva na zjednanie nápravy alebo výpoveď
členstva nadobúda účinnosť elektronickým doručením na e-mailovú adresu Člena uvedenú pri registrácii alebo
aktualizovanú na oficiálnych webových stránkach ESSENS v záložke Moja kancelária – Môj profil – Kontaktné
údaje alebo do schránky v záložke Moja kancelária – ESSENS Messenger, oboje dostupné po prihlásení Člena na
akýchkoľvek oficiálnych webových stránkach ESSENS.

20. Neplatnosť alebo neúčinnosť časti alebo niektorého ustanovenia nezakladá neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných
ustanovení Všeobecných podmienok členstva v Klube ESSENS. Rozhodné právo platné pre účely členstva v Klube
ESSENS je právo Českej republiky. Čo nie je upravené Všeobecnými podmienkami členstva v Klube ESSENS,
súvisiacimi podmienkami alebo pravidlami, riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, t.j. zákonom č. 89/2012
Zb. v platnom znení a rozhodným súdom je Mestský súd v Brne, Česká Republika.

