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Oblíbené sady LRP: 
■ Sada Athlete Care: 169,75 €* 158.50 PV 

 
■ Sada Calm & Harmony: 162,25 €* 148.50 PV 

 
■ Sada Changing Seasons: 167 €* 147 PV 

 
■ Sada Daily Habits Kit: 240,50 €* 168.50 PV 

 
*Ceny zahrnují DPH. Podrobnosti o sadě viz www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 

Produktové body: Jako účastník programu pro stálé 
odběratele můžete získat věrnostní body ve výši až 30% 
Vašeho nákupu směnitelné za produkty. 

Klub produktu měsíce: Nastavte datum své LRP objednávky 
do 15. dne ve výši 125 nebo vice PV bodů a obdržíte 
zdarma produkt měsíce. 

Datum expedice LRP objednávky: (1–13, 16–28)   
■ Doručit na níže uvedenou adresu 

 
(Pozn.: Vaše první pravidelná zásilka v rámci programu pro stalé odběratele 
bude doručena v měsíci následujícím po Vašem přihlášení) 

 
 
 
 
 

Doručovací adresa ■ Stejná jako fakturační 

 
 

Jméno spolužadatele (volitelné) Region, stát, PSČ 
 

Patron Tel. č. nebo číslo Poradce Sponzor (jedná-li se o jinou osobu) Tel. č. nebo číslo Poradce 

 
 

Přeji si stát se Poradcem společnosti dōTERRA. Vyúčtujte výše uvedené položky a programy na základě zvolené platební metody. Potvrzuji, že jsem si přečetl Podmínky této Přihlášky Poradce (formulář 2011-C) a pravidla a 
pokyny obsažené ve Všeobecných zásadách společnosti dōTERRA a souhlasím s nimi. Potvrzuji, že v současné době nemám účast na žádném účtu společnosti dōTERRA nebo pokud mám nebo jsem měl, má žádost o tento 
účet neporušuje Zásady společnosti dōTERRA. (Tento formulář je též k dispozici na internetových stránkách www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

 
 
 
 
 

< Prosíme podepište zadní stranu karty 
 

 
PŘIHLÁŠKA PORADCE– CZ (EUROS) 

   

KROK 3 Vyplňte osobní údaje 

 

Množství Produkt  

   

   

   

   

   

CELKEM 
 

 

KROK 1 Zvolte variantu pro účast 

   

 

    POUŽÍT PROGRAM PRO RYCHLÝ START K VYŠŠÍM STARTOVNÍM SLEVÁM       

 
 

 

* Ceny zahrnují DPH. Podrobnosti o sadě viz 
www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/. 

 
† Body lze uplatnit ve lhůtě 60 dní od přihlášení, pokud 

jsou splněny kvalifikační podmínky 

     

25% velkoobchodní sleva 

 
     

 
     

 
     

 

KROK 2 Program pro stálé odběratele (nepovinné)  

 

   

  

  

 

KROK 4 Podpisem potvrďte podmínky uvedené na zadní straně 

■ Zaváděcí balíček dōTERRA 
• 24,25 €* 

 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/
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1. Společnost doTERRA Global Limited, se sídlem 32 
Molesworth Street, Dublin 2, Irsko, (dále jen "dōTERRA") 
je smluvní stranou, se kterou uzavíráte smlouvu. 

2. Prohlášení a povinnosti Poradce. Beru na vědomí, že jako 
Poradce společnosti dōTERRA: 
• Musím být starší než 18 let. 
• Jsem oprávněn nabízet k prodeji výrobky dōTERRA, a to v 

souladu se těmito Podmínkami Přihlášky Poradce. 
• Jsem oprávněn zajistit a vytvořit prodejní organizaci dōTERRA. 
• Zaškolím a budu řádně motivovat všechny poradce, kteří 

budou působit v takové prodejní organizaci a budou mými 
smluvními partnery. 

• Budu se řídit veškerými zákony a právními předpisy 
upravujícími mou obchodní činnost, tj. činnost Poradce. 

• Budu vykonávat veškeré své činnosti a povinnosti plynoucí 
z pozice Poradce poctivě a čestně. 

• Budu pro účely sepisování kupních smluv a objednávek 
používat pouze oficiální vzory dōTERRA a dále se 
budu řídit veškerými směrnicemi a interními pravidly 
nastavenými společností dōTERRA, které se týkají 
takovýchto smluv a objednávek. 

3. Prezentace výrobků dōTERRA. Beru na vědomí, že 
společnost dōTERRA prodává širokou škálu esenciálních 
olejů a jiných výrobků a že prodej těchto výrobků se 
uskutečňuje prostřednictvím Poradců (Wellness Advocates) 
(dále jen „Poradce“), kteří jsou nezávislými distributory 
těchto výrobků. Jako Poradce se zavazuji, že budu 
prezentovat obchodní filozofii společnosti dōTERRA, 
Kompenzační plán a výrobky dōTERRA pouze takovým 
způsobem, který je uvedený v oficiálních dokumentech a 
prezentacích společnosti dōTERRA. Při prodeji a propagaci 
produktů vždy budu jednat v dle řádných etických, právních, 
morálních a finančních zásad a nepoužiji žádnou klamavou, 
podvodnou a nespravedlivých metodu či postup. 

4. Status nezávislého smluvního partnera. Beru na 
vědomí, že jako Poradce společnosti dōTERRA mám 
status nezávislého smluvního partnera a nejsem tak 
zaměstnancem, zástupcem, partnerem, právním 
zástupcem či uživatelem licence (frančísantem) 
společnosti dōTERRA. Z tohoto důvodu nejsem oprávněn a 
nebudu zatěžovat společnost dōTERRA žádnými závazky, 
náklady či povinnostmi a dále nezřídím jménem či na účet 
společnosti dōTERRA žádný účet. 

Dále beru na vědomí, že jsem oprávněn si stanovit vlastní 
pracovní dobu. Beru na vědomí, že budu dbát na způsob 
a metody, na základě kterých budu uskutečňovat svou 
podnikatelskou příležitost dōTERRA, a to zejména v souladu 
s touto Přihláškou a Všeobecnými zásadami společnosti 
dōTERRA, včetně Kompenzačního plánu společnosti 
dōTERRA (dále společně jen „Smlouva“). 

Dále se zavazuji, že ponesu veškerou odpovědnost a 
uhradím veškeré náklady vynaložené na uskutečňování své 
podnikatelské příležitosti, jako například své cestovní výlohy, 
náklady na stravu, ubytování, administrativu, kancelář, 
telefonické hovory do zahraničí a ostatní výlohy. Dále beru 
na vědomí, že jsem osobně odpovědný za úhradu veškerých 
daní a poplatků splatných ze zákona, a to včetně daně z 
příjmu, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, jakož 
i řádné odvedení DPH v rámci daňového přiznání. Dále se 
zavazuji, že budu vést řádnou daňovou evidenci, na základě 
které bude možné řádně doložit správné odvedení a úhradu 
těchto daní a poplatků. 

BERU NA VĚDOMÍ, ŽE PRO DAŇOVÉ ÚČELY NEBO Z 
HLEDISKA PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBUDU 
POVAŽOVÁN ZA ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI dōTERRA. 
Beru na vědomí a souhlasím, že společnost dōTERRA 
není odpovědná za srážky a nebude provádět srážky daní 
jakéhokoliv druhu z mých odměn a případně z provizí, není-li 
provedení srážky vyžadováno zákonem. Souhlasím, že budu 
vázán všemi smlouvami o výběru a úhradě daně z přidané 
hodnoty či obratu, které jsou uzavřené mezi společností 
dōTERRA a všemi příslušnými správci daně, a dále všemi 
souvisejícími pravidly a postupy. 

5. Všeobecné zásady dōTERRA. Podrobně jsem se seznámil 
se Všeobecnými zásadami společnosti dōTERRA, včetně 
Kompenzačního plánu společnosti dōTERRA, a zavazuji 
se, že se jimi budu řídit. Oba tyto oddělené dokumenty 
jsou nedílnou součástí Přihlášky Poradce a Smlouvy. Dále 
se zavazuji, že neporuším žádné ujednání Smlouvy, 
jelikož takovým porušením bych pozbyl nárok na bonusy 
či provize od společnosti dōTERRA. 

6. Doba trvání a její zánik Smlouvy. Doba trvání Smlouvy a 
každá následující doba, o kterou se Smlouva prodlouží, činí 
jeden rok. Nebude-li jakákoli smluvní strana informovat 
druhou o svém úmyslu tuto Smlouvu ukončit, beru na 

vědomí a souhlasím, že Smlouva se každý rok v den výročí 
prodlužuje o další rok. Dále beru na vědomí a souhlasím, 
že budu mít povinnost uhradit poplatek za prodloužení 
této Smlouvy se společností dōTERRA. Proto souhlasím, že 
společnost dōTERRA je oprávněna automaticky si účtovat 
poplatek ve výši 15,00 EUR,  bez DPH a tuto částku si 
automaticky strhnout z mé kreditní karty během měsíce, 
kdy nastane výroční den uzavření těchto Smluv. 

Společnost dōTERRA je oprávněna kdykoli tuto Smlouvu 
ukončit, a to z důvodu porušení podmínek Smlouvy, včetně 
podmínek veškerých uzavřených dodatků k této Smlouvě. 

Dojde-li ke zrušení či ukončení této Smlouvy z jakéhokoli 
důvodu, beru na vědomí a souhlasím, že tím pozbydu 
veškerých svých práv plynoucích z pozice Poradce a nebudu 
oprávněn prodávat výrobky společnosti dōTERRA, ani mi 
nevznikne nárok na jakékoli provize, bonusy či jiné odměny 
plynoucí z mé činnosti či jiné odměny plynoucí z prodeje či 
jiných činností bývalé organizace mých smluvních partnerů. 
V případě, že dojde ke zrušení nebo ukončení této Smlouvy, 
či v případě, že tato Smlouva nebude prodloužena, zavazuji 
se, že se vzdám veškerých svých práv, a včetně svých 
vlastnických práv, jakož i práv bývalé organizace mých 
smluvních partnerů, a dále veškerých provizí, odměn a 
ostatních úplat plynoucích z prodeje a ostatních obchodních 
činností této bývalé organizace smluvních partnerů. 

Nebude-li má Smlouva prodloužena nebo bude-li zrušena 
či ukončena z jakéhokoliv důvodu, zavazuji se, že okamžitě 
přestanu užívat veškeré ochranné známky, značky služby a 
materiály chráněné autorskými právy společnosti dōTERRA. 
Dále se zavazuji, že během doby trvání této Smlouvy a 
po dobu jednoho (1) roku po ukončení nebo zrušení této 
Smlouvy, a to bez ohledu na důvod ukončení nebo 
zrušení, nebudu přímo či nepřímo usilovat o získání nebo 
nábor, jak uvedeno ve Všeobecných zásadách 
společnosti dōTERRA, žádného Poradce společnosti 
dōTERRA, který je členem mé stávající nebo bývalé 
organizace smluvních partnerů nebo s kterým jsem se 
seznámil díky mé činnosti na pozici Poradce společnosti 
dōTERRA. 

BERU NA VĚDOMÍ, ŽE MÁ ZÁKONNÁ PRÁVA ZRUŠIT NEBO 
UKONČIT SMLOUVU A MÁ ZÁKONNÁ PRÁVA VE VZTAHU KE 
ZRUŠENÍ NEBO UKONČENÍ SMLOUVY JSOU STANOVENA VE 
VŠEOBECNÝCH ZÁSADÁCH. MÁ ZÁKONNÁ PRÁVA NEJSOU 
TÍMTO ČLÁNKEM 5 DOTČENA. 

7. Porušení podmínek. Beru na vědomí, že poruším-li 
podmínky mé Smlouvy, společnost dōTERRA mi může dle 
vlastního uvážení uložit disciplinární sankci v souladu se 
Všeobecnými zásadami společnosti dōTERRA. Poruším–li 
nebo jsem-li v prodlení se Smlouvou, která mají být 
ukončena, nebudu mít nárok na další bonusy nebo provize, 
ať už je či není splněna výše obratu pro vyplacení takových 
bonusů nebo provizí. Neuhradím-li výrobky nebo služby ve 
lhůtě splatnosti nebo jsem-li zavázán společnosti dōTERRA 
z jakéhokoliv důvodu, a to zejména nikoli však výlučně za 
provize nebo bonusy uhrazené za vrácené výrobky, opravňuji 
společnost dōTERRA zadržet příslušné částky z mých plateb 
bonusů nebo provizí nebo strhnout tyto částky z mých 
kreditních karet nebo jiných účtů, které jsem společnosti 
dōTERRA sdělil. 

8. Omezení odpovědnosti a odškodnění. Společnost 
dōTERRA, její společníci, manažeři, ředitelé, oprávněné 
osoby, akcionáři, zaměstnanci, zástupci a zmocněnci 
(společně dále jen „propojené osoby“) nejsou odpovědní 
za zvláštní, nepřímou, vedlejší, následnou, punitivní nebo 
exemplární škodu. Bude-li shledáno, že společnost dōTERRA 
porušila tuto Smlouvu, maximální výše náhrady škody, 
kterou mohu uplatnit, je omezena na částku představující 
objem neprodaných zásob, které jsem osobně pořídil 
od společnosti dōTERRA a které nadále držím. Zprostím 
odpovědnosti a zavazuji se odškodnit společnost dōTERRA 
a její propojené osoby za jakékoli nároky na náhradu 
škody, za pokuty, penále nebo jiné uložené sankce nebo 
finanční vyrovnání vyplývající z nebo v souvislosti s mým 
jednáním v souvislosti s propagací nebo prováděním mé 
samostatné podnikatelské činnosti pro společnost dōTERRA 
a souvisejících činností (např. zejména nikoli však výlučně 
prezentace výrobků společnosti dōTERRA nebo obchodní 
filozofie včetně Kompenzačního plánu, provozu motorového 
vozidla, nájmu konferenčních a školících prostor, 
uplatňování neoprávněných nároků, nedodržení platných 
právních předpisů, atd.).  Úplná dohoda. Smlouva 
představuje úplnou dohodu mezi společností dōTERRA 
a mou osobou. Jakékoliv sliby, prohlášení, nabídky 
nebo jiná sdělení, které nejsou výslovně uvedeny ve 
Smlouvě, nejsou platné ani účinné. V případě rozporu 
nebo nesrovnalostí mezi touto Přihláškou Poradce a 
Všeobecnými zásadami (v 

původním znění nebo ve znění pozdějších dodatků) mají 
přednost Všeobecné zásady. Ustanovení tohoto článku 
9 jakož i závazek chránit obchodní tajemství, důvěrné 
informace, duševní vlastnictví a jiné vlastnické materiály 
společnosti dōTERRA v souladu s Všeobecnými zásadami 
zůstávají v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

Souhlasím, že nehledě na předepsané promlčecí lhůty, 
jakýkoliv nárok, které bych chtěl vznést proti společnosti 
dōTERRA za jednání nebo opomenutí týkající se Smlouvy, 
musí být vznesen do jednoho (1) roku od data údajného 
jednání nebo opomenutí, na základě kterého vzniká 
nárok nebo důvod žaloby. Nepodání žaloby v dané lhůtě 
způsobí promlčení všech mých nároků vůči společnosti 
dōTERRA. Tímto se vzdávám práva na uplatnění 
zákonných promlčecích lhůt. 

9. Užití jména a vyobrazení. Opravňuji společnost dōTERRA 
užívat mé jméno, fotografii, osobní příběh a/nebo 
podobu v reklamních nebo propagačních materiálech a 
vzdávám se všech nároků na odměnu za takové užití. 

10. Elektronická komunikace. Opravňuji společnost 
dōTERRA a její odpovědné osoby komunikovat se 
mnou prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu na 
emailové adrese nebo faxovém čísle uvedeném v této 
Přihlášce. Dále zde uvedením svých iniciál uděluji 
svůj souhlas, aby mě společnost dōTERRA 
kontaktovala emailem s nabídkami na prodej a 
nákup výrobků společnosti dōTERRA.: 

11. Ochrana údajů. Beru na vědomí, že společnost 
dōTERRA bude zpracovávat osobní údaje obsažené v 
této Přihlášce/ Smlouvě nebo údaje, které jsem 
poskytl společnosti dōTERRA v souvislosti s mou 
Smlouvou kdykoli v budoucnu, a to podle Pravidlel o 
ochraně soukromí společnosti dōTERRA, které lze 
nalézt na adrese 
https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-
cestina a která uvádějí jak společnost dōTERRA 
zpracovává osobní údaje, včetně popisu druhů 
shromažďovaných údajů, účelů, ke kterým jsou tyto 
osobní údaje zpracovávány, osob, se kterými lze tyto 
údaje sdílet a mých práv ve vztahu k zpracování 
těchto údajů. 

Beru na vědomí, že pokud obdržím výkazy či jiné listiny, 
které obsahují osobní údaje jiných poradců pro zdraví, 
zavazuji se, že nepoužiju tyto údaje pro jiné účely kromě 
administrativy a vývoje mé prodejní organizace, a že při 
ukončení mých Smluv okamžitě takové osobní údaje 
vymažu, nestanoví-li zákon jinak. Strany souhlasí, že tato 
povinnost zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

Zavazuji se jako samostatně výdělečně činný podnikatel, 
že pokud při podnikatelské činnosti shromažďuji a/nebo 
zpracovávám osobní údaje klientů, včetně informací 
o kreditních kartách, zajistím, aby tyto informace byly 
zpracovávány a ukládány zcela v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně předpisů o ochraně soukromí a 
osobních údajů. Dále souhlasím s tím, že budu dodržovat 
všechny aspekty svých povinností v oblasti ochrany 
osobních údajů, jak je podrobněji uvedeno v článku 17 
Všeobecných zásad společnosti dōTERRA 

12. Rozhodné právo. Smlouva se řídí českým právem. 

13. Faktury vystavené odběratelem. Jestliže poskytnu 
společnosti dōTERRA své platné daňové identifikační 
číslo plátce DPH za účelem propojení s mým účtem 
dōTERRA, dávám tím zároveň společnosti dōTERRA 
oprávnění vystavovat, opravovat a vytvářet duplikáty 
mých faktur za poskytování služeb, které pokrývá 
Smlouva. Toto oprávnění se netýká dodávek zboží nebo 
poskytování služeb, které nepokrývá Smlouva. Jestliže 
jsem poskytnul společnosti dōTERRA své platné DIČ, 
zavazuji se, že budu společnost dōTERRA bezodkladně 
informovat (nejpozději do 5 pracovních dní) o jakýchkoliv 
změnách ohledně mé registrace k DPH. Společnost 
dōTERRA se zavazuje vystavovat odběratelské faktury v 
souladu s ustanoveními příslušných platných 
vnitrostátních předpisů. 

 

* Všechna slova s ochrannými známkami nebo symboly registrovaných 
ochranných známek jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
dōTERRA Holdings, LLC. 

 

PŘIHLÁŠKA PORADCE – Podmínky FORMULÁŘ 2011-C 

Podpis 

https://www.doterra.com/GB/en_GB/privacy-policy-cestina
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