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KROK 1 Vyberte si spôsob registrácie 

KROK 2 Program mesačných vernostných odmien (nepovinné) Na osobnú spotrebu (nie na ďalší predaj) 

Názov spoločnosti (ak je to potrebné, vyžaduje si Dodatok k firemnej registrácii) 

Dátum narodenia spolužiadateľa Dátum narodenia Krajina, PSČ 

E-mail Fakturačná adresa 

Mobilné tel. číslo Rodné číslo alebo DIČ (nepovinné) 

Hlavné tel. číslo 

KROK 4 Potvrďte podmienky na zadnej strane svojim podpisom 

□ Balík nevyhnutností pre rodinu 
• 148,25 €* 116.50 PV 

□ Balík nevyhnutností pre domácnosť 
• 292,75 €* 229.50 PV 

□ Balík na prečistenie a obnovu 
• 302,75 €* 184.50 PV 

□ Balík AromaTouch s difúzerom 
• 156,50 €* 100 PV 

 
 

■ Základný balík dōTERRA 
• 24 €* 

□ Balík prírodných riešení 
• Cena 728,50 €* 
• 450 PV 

□ Balík všetkých olejov 
• Cena 2214 €* 
• 1451 PV 

□ Podnikateľský balík 
• Cena 2913,50 €* 
• 1842 PV 

Ks  Ďalšie produkty 

* Ceny zahŕňajú DPH. Podrobnosti o jednotlivých 
balíkoch sú uvedené na stránke: 
www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 

† Body je možné využiť najskôr 60 dní po regis- 
trácii, ak budú splnené podmienky kvalifikačné 
podmienky. 

Celková zľava a produktové body 

25% veľkoobchodná zľava 

Začnite na 25% 
a získajte 200 produktových bodov† 

Začnite na 20% 
a získajte 200 produktových bodov† 

Začnite na 15% 
a získajte 100 produktových bodov† 

Začnite na 10% 

VYUŽITE PLÁNY RÝCHLEJ CESTY, ABY STE ZAČALI NA VYŠŠEJ PERCENTENTUÁLNEJ ÚROVNI 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obľúbené možnosti na LRP: 
■ Balík na starostlivosť o športovcov: 168,25 €* 158.50 PV 

 
■ Balík pokoja a harmónie: 160,75 €* 148.50 PV 

 
■ Balík na zmenu ročných období: 165,50 €* 147 PV 

 
■ Balík denných návykov: 238,50 €* 168.50 PV 

 
*Ceny zahŕňajú DPH. Podrobnosti o jednotlivých balíkoch sú uvedené na 
stránke: www.doterraeveryday.eu/marketing-materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktové body: Ako účastník programu mesačných 
odmien môžete získať až 30 % zo svojho nákupu späť 
v bodoch, ktoré je možné vymeniť za ľubovoľný produkt. 
Klub produkt mesiaca: Zadajte svoju LRP objednávku 
najneskôr v 15. deň v mesiaci s minimálnym objemom 
125 PV a dostanete produkt mesiaca zadarmo. 
Dátum spracovania LRP objednávky: (1.–13., 16.–28. )   
■ Zašlite na nižšie uvedenú adresu 

 
(Poznámka: Vaša prvá vernostná objednávka bude zrealizovaná 
v mesiaci nasledujúcom po vašej registrácii) 

 

 
Doručovacia adresa ■ Rovnaká ako fakturačná 

 
Meno a priezvisko spolužiadateľa (ak je to potrebné) Krajina, PSČ 

 

Registrátor Tel. číslo alebo číslo Wellness konzultanta Sponzor (ak je odlišný) Tel. číslo alebo číslo Wellness konzultanta 

 
 

 

Chcem sa stať Wellness konzultantom spoločnosti dōTERRA. Prosím o použitie vyžiadaného spôsobu platby za požadované položky a programy. Prečítal/a som si a súhlasím s podmienkami tejto Zmluvy s Wellness 
konzultantom (tlačivo 2011-C) a zásadami uvedenými v Príručke zásad dōTERRA. Potvrdzujem, že v súčasnosti nemám podiel na žiadnom účte dōTERRA alebo, ak mám alebo ak som niekedy mal/a takýto podiel, moja žiadosť 
o tento účet nebude znamenať porušenie zásad spoločnosti dōTERRA. (Toto tlačivo je možné nájsť aj na stránke: www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.) 

Podpis žiadateľa Podpis spolužiadateľa Dátum 

 

 

 

<< Podpíšte na zadnej strane 
 

KROK 3 Osobné údaje 

 
ZMLUVA S WELLNESS KONZULTANTOM – SLOVENSKO 

Meno a priezvisko žiadateľa 

Ks Produkt  

   

   

   

   

   

CELKOM 
 

 

http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials
http://www.doterraeveryday.eu/marketing-materials/.)
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1. doTERRA Global Limited, ktorá má svoje sídlo na 
adrese: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Írsko, (ďalej 
len ako “dōTERRA”) je strana, s ktorou uzatvárate 
zmluvu. 

2. Záväzky a prehlásenia. Beriem na vedomie, že ako wellness 
konzultant dōTERRA: 

• Musím mať minimálne 18 rokov. 
• Mám právo ponúkať na predaj produkty dōTERRA 

v súlade so všeobecnými podmienkami tejto Zmluvy 
s wellness konzultantom. 

• Mám právo vybudovať predajnú organizáciu dōTERRA. 
• Vyškolím a budem motivovať wellness konzultantov 

v mojej organizácii. 
• Budem dodržiavať všetky príslušné zákony pre výkon 

môjho podnikania ako wellness konzultant. 
• Budem plniť všetky moje záväzky vyplývajúce 

z pozície wellness konzultanta so všetkou čestnosťou 
a vážnosťou. 

• Budem používať len oficiálne predajné zmluvy 
a objednávkové formuláre dōTERRA a budem dodržiavať 
všetky zásady a postupy vypracované spoločnosťou 
dōTERRA, ktoré sa vzťahujú na tieto zmluvy 
a objednávky. 

3. Prezentácia produktov dōTERRA. Beriem na vedomie, že 
dōTERRA predáva celý rad rozličných esenciálnych olejov 
a iných produktov a že predaj týchto produktov realizujú 
wellness konzultanti („WA“), ktorí vystupujú ako nezávislí 
distribútori. Ako WA súhlasím s tým, že budem prezentovať 
obchodné príležitosti dōTERRA, plán odmien 
a produkty dōTERRA len spôsobom definovaným v oficiálnej 
dokumentácii a prezentáciách dōTERRA. Budem vždy konať 
s dodržaním všetkých etických, právnych, morálnych 
a finančných zásad a nebudem využívať žiadne 
zavádzajúce, klamlivé alebo nepoctivé spôsoby náboru. 

4. Independent Contractor Status. Stav nezávislého 
dodávateľa. Súhlasím s tým, že ako WA spoločnosti 
dōTERRA som nezávislým dodávateľom a nie 
zamestnancom, agentom, partnerom, právnym zástupcom 
alebo franšizérom spoločnosti dōTERRA. Nie som oprávnený 
a nebudem spôsobovať žiadne dlhy, výdavky alebo záväzky, 
ani otvárať žiadne účty v mene, pre alebo v prospech 
dōTERRA. 

Beriem na vedomie, že mám právo určiť si vlastnú pracovnú 
dobu. Beriem na vedomie, že budem kontrolovať spôsob 
a prostriedky, ktorými realizujem svoju činnosť pre dōTERRA 
a budem dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy s wellness 
konzultantom, Príručky zásad, vrátane plánu odmeňovanie 
dōTERRA (všetky spoločne nazývané „Zmluva“). 

Súhlasím s tým, že budem niesť výlučnú zodpovednosť za 
úhradu všetkých výdavkov, ktoré mi vzniknú, okrem iného 
vrátane cestovných nákladov, výdavkov na stavu 
a ubytovanie, kancelárske práce, diaľkové telefonáty 
a ostatných výdavkov. Beriem na vedomie, že nesiem 
osobnú zodpovednosť za všetky dane alebo poplatky 
požadované zákonmi, vrátane dane z príjmu, príspevkov 
na poistenie a správny výber a úhradu DPH z predaja, 
bonusov a odmien, a budem viesť všetky záznamy potrebné 
na zaistenie správneho ohodnotenia úhrady týchto daní 
alebo poplatkov. BERIEM NA VEDOMIE, ŽE NEBUDEM 
POVAŽOVANÝ ZA ZAMESTNANCA dōTERRA PRE DAŇOVÉ 
ÚČELY ALEBO ZÁKONY O ZAMESTNÁVANÍ. Beriem 
na vedomie a súhlasím, že dōTERRA nenesie zodpovednosť 
za zrazenie a nebude vykonávať zrážky alebo odpočty 
z mojich prípadných bonusov a odmien, za dane 
akéhokoľvek druhu, pokiaľ tieto zrážky nie sú zákonne 
požadované. Súhlasím s tým, že budem viazaný/-á všetkými 
dohodami o výbere daní a poukazovaní peňazí medzi 
dōTERRA a všetkými príslušnými daňovými jurisdikciami, 
a všetkými príslušnými pravidlami a predpismi. 

5. Zásady dōTERRA. Dôkladne som preštudoval/-a 
a súhlasím s dodržiavaním Príručky zásad dōTERRA 
vrátane Plánu predajných odmien dōTERRA, ktoré sú 
obe týmto výslovne zahrnuté do Zmluvy s wellness 
konzultantom touto odvolávkou a stávajú sa súčasťou 
Zmluvy. Beriem na vedomie, že nesmiem porušiť žiadne 
z podmienok Zmluvy, aby som bol/-a oprávnený/-á získať 
akékoľvek bonusy alebo provízie od spoločnosti dōTERRA. 

6. Trvanie a ukončenie. Trvanie Zmluvy a každého jej 
následného obnovenia je jeden rok. Pokiaľ jedna zo strán 
neupovedomí druhú stranu o svojom zámere ukončiť 
Zmluvu, beriem na vedomie a súhlasím s tým, že Zmluva 
sa bude automaticky obnovovať každý rok k dátumu jej 
výročia. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že som 
povinný/-á zaplatiť každoročne obnovovací poplatok 

na obnovenie mojej Zmluvy s dōTERRA. Súhlasím s tým, 
že dōTERRA môže automaticky zaťažiť moju kreditnú 
kartu poplatkom vo výške 15,- EUR, bez DPH, počas 
výročného mesiaca mojej Zmluvy. 

dōTERRA môže kedykoľvek ukončiť moju zmluvu z dôvodu 
porušenia akýchkoľvek podmienok Zmluvy, vrátane 
jej príloh. 

Ak sa moja zmluva zruší alebo ukončí z akéhokoľvek 
dôvodu, beriem na vedomie a súhlasím s tým, že natrvalo 
stratím všetky práva ako WA a nebudem môcť predávať 
produkty dōTERRA alebo získavať odmeny, bonusy 
alebo iné výplaty z mojich činností alebo z činností mojej 
predchádzajúcej predajnej organizácie. V prípade zrušenia, 
ukončenia alebo neobnovenia súhlasím s tým, že sa vzdám 
všetkých práv, ktoré mám, okrem iného vrátane vlastníckych 
práv, mojej predchádzajúcej predajnej organizácie, 
a všetkých odmien, bonusov alebo iných výplat 
vyplývajúcich z predaja a iných činností mojej 
predchádzajúcej organizácie. 

Ak sa moja Zmluva neobnoví alebo ak sa z akéhokoľvek 
dôvodu zruší alebo ukončí, súhlasím s tým, že okamžite 
prestanem využívať akékoľvek obchodné známky, servisné 
označenia a materiály podliehajúce autorskému právu 
spoločnosti dōTERRA. Súhlasím aj s tým, že počas trvania 
tejto Zmluvy a po dobu jedného (1) roka nasledujúceho 
po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, bez ohľadu na 
príčinu ukončenia alebo zrušenia, nebudem priamo, 
ani nepriamo žiadať o prijatie alebo robiť nábor, ako je 
definované v Príručke zásad dōTERRA, u žiadneho WA, ktorý 
je v mojej súčasnej alebo predchádzajúcej organizácii alebo 
s ktorým som sa zoznámil/-a počas svojho pôsobenia ako 
WA spoločnosti dōTERRA. 

BERIEM NA VEDOMIE, ŽE MOJE ZÁKONNÉ PRÁVO NA 
ZRUŠENIE ALEBO UKONČENIE ZMLUVY A MOJE ZÁKONNÉ 
PRÁVA VO VZŤAHU K AKÉMUKOĽVEK ZRUŠENIU ALEBO 
UKONČENIU ZMLUVY SÚ UVEDENÉ V PRÍRUČKE ZÁSAD. 
TÁTO SEKCIA 5 NEMÁ VPLYV NA MOJE ZÁKONNÉ PRÁVA. 

7. Porušenie Zmluvy. Beriem na vedomie, že ak nebudem 
dodržiavať podmienky mojej Zmluvy, môže dōTERRA 
na základe svojho výlučného rozhodnutia uplatniť voči mne 
disciplinárne opatrenia, ako sú uvedené v Príručke zásad 
dōTERRA. Ak poruším alebo nebudem plniť svoje povinnosti 
Zmluvy pri ukončení, nebudem mať nárok na žiadne ďalšie 
bonusy alebo odmeny, bez ohľadu na to, či predaj produktov 
tvoriacich podklad pre tieto bonusy alebo odmeny bol 
zrealizovaný alebo nie. Ak nezaplatím za produkty alebo 
služby v termíne splatnosti alebo ak budem z akéhokoľvek 
dôvodu v dlhu voči dōTERRA, okrem iného vrátane odmien a 
bonusov zaplatených za vrátené produkty, dávam dōTERRA 
právo strhnúť a zadržať príslušné prostriedky 
z mojej odmeny alebo bonusu alebo zaťažiť moju kreditnú 
kartu alebo iný účet, ktorý som si zriadil/-a u dōTERRA. 

 
8. Ohraničenie zodpovednosti a odškodné. dōTERRA, jej 

členovia, manažéri, riaditelia, úradníci, akcionári, 
zamestnanci, pridelenci a agenti (spoločne nazývaní 
„pridružené osoby“) nebudú niesť zodpovednosť za žiadne 
zvláštne, nepriame, náhodné, následné, trestné alebo 
represívne škody. Ak sa zistí, že dōTERRA porušila Zmluvu, 
maximálna výška odškodného, ktoré môžem žiadať, sa bude 
rovnať objemu nepredaných zásob, ktoré som osobne 
zakúpil/-a od dōTERRA a zostali v mojich rukách. Vyhlasujem 
a súhlasím s tým, že odškodním dōTERRA a jej členov za 
akékoľvek zodpovednosti, škody, pokuty, penále alebo iné 
rozhodnutia alebo vysporiadania vyplývajúce z mojej činnosti 
alebo spojené s mojou činnosťou pri propagovaní alebo pri 
prevádzke môjho nezávislého podnikania pre dōTERRA a 
akýchkoľvek činnostiach s tým spojených (napríklad, okrem 
iného, prezentácia produktov alebo obchodných príležitostí 
dōTERRA vrátane Plánu odmien, prevádzka motorového 
vozidla, prenajímanie rokovacích alebo školiacich priestorov, 
predkladanie neoprávnených nárokov, nedodržanie 
akýchkoľvek aplikovateľných zákonov, atď.). 

9. Úplná Zmluva. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi 
spoločnosťou dōTERRA a mnou. Akékoľvek prísľuby, 
vyhlásenia, ponuky alebo iná komunikácia, ktoré nie 
sú výslovne uvedené v Zmluve, nemajú žiadnu právnu 
silu alebo účinok. V prípade akýchkoľvek rozporov 
alebo nesúladu medzi Zmluvou s wellness 
konzultantom a Príručkou zásad (v ich súčasnej forme 
alebo podľa neskorších úprav) má Príručka zásad 
prednosť. Ustanovenia tejto sekcie 9, ako aj dohody na 
ochranu obchodných tajomstiev, dôverných informácií, 
duševného vlastníctva ostatných vlastníckych materiálov 

dōTERRA, ako sú definované v Príručke zásad, budú trvať 
aj po ukončení Zmluvy. 
Súhlasím s tým, že bez ohľadu na akékoľvek iné 
protichodné zákonné lehoty, akákoľvek sťažnosť alebo akt, 
ktoré mienim vzniesť voči dōTERRA z dôvodu akéhokoľvek 
činu alebo opomenutia vo vzťahu k Zmluve musia byť 
vznesené do jedného (1) roka od údajného činu alebo 
opomenutia, ktoré sa stali dôvodom sťažnosti alebo aktu. 
Nevznesenie takéhoto aktu v povolenom časovom období 
bude tvoriť prekážku pre všetky nároky voči spoločnosti 
dōTERRA s ohľadom na takýto čin alebo opomenutie. 
Vzdávam sa všetkých a akýchkoľvek nárokov alebo práv 
mať iné zákonné lehoty. 

10. Využívanie mena a podobizne. Týmto dávam dōTERRA 
právo využívať moje meno, fotografiu, osobný príbeh 
a/alebo podobizeň v reklamných alebo propagačných 
materiáloch a vzdávam sa všetkých nárokov na odmenu 
za takého použitie. 

11. Elektronická komunikácia. Týmto dávam dōTERRA 
a jej pridruženým osobám právo komunikovať so mnou 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu na e-
mailovú adresu alebo faxové číslo uvedené v tejto 
Zmluve s Wellness poradcom. Ďalej podpisom pod 
týmto ustanovením vyjadrujem súhlas s tým, aby ma 
spoločnosť dōTERRA kontaktovala e-mailom s 
ponukami alebo žiadosťami o zaslanie ponuky na 
predaj a nákup produktov dōTERRA:______________ 
 

12.  Ochrana údajov. Beriem na vedomie, že dōTERRA bude 
spracovávať moje osobné údaje uvedené v tejto 
žiadosti/ zmluve alebo mnou poskytnuté spoločnosti 
dōTERRA v spojení s mojou Zmluvou kedykoľvek 
v budúcnosti, ako je to popísané v Zásadách ochrany 
osobných údajov dōTERRA, ktoré nájdete na: 
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-
slovakia, a ktoré určujú spôsob, ktorým dōTERRA 
spracováva osobné údaje, vrátane druhu 
spracúvaných údajov, účelu, pre ktorý sa tieto údaje 
spracovávajú, prijímateľov, s ktorými je možné ich 
zdieľať a Vašimi právami s ohľadom na spracovanie 
údajov. 

Beriem na vedomie, že ak dostanem správy o predaji 
obsahujúce osobné údaje iných WA, súhlasím s tým, že 
tieto údaje nepoužijem s výnimkou administrácie 
a budovania mojej predajnej organizácie a že pri 
ukončení Zmluvy všetky tieto osobné údaje okamžite 
vymažem zo svojich súborov s výnimkou prípadov 
požadovaných zákonmi. Strany sa dohodli, že tento 
záväzok pretrvá aj po ukončení Zmluvy. 

Súhlasím, že ako živnostník – nezávislý dodávateľ, v 
prípade, že pri svojom podnikaní získam a/alebo 
budem spracovávať osobné údaje zákazníkov, vrátane 
informácií o kreditných kartách, zaistím, aby tieto 
informácie boli spracovávané, uchovávané a plne 
zlikvidované v súlade s príslušnými zákonmi, vrátane 
zákona o ochrane osobných údajov a ochrane údajov. 
Ďalej súhlasím s tým, že budem dodržiavať všetky 
povinnosti vyplývajúce z ochrany údajov, ktoré sú 
podrobnejšie uvedené v kapitole17 Príručky zásad 
spoločnosti dōTERRA. 

13. Rozhodujúce právo. Zmluva sa bude riadiť 
slovenskými zákonmi. 

14. Faktúry vyhotovené odberateľom. Ak poskytnem 
spoločnosti dōTERRA platné IČ DPH, ktoré má byť 
priradené k môjmu účtu dōTERRA, oprávňujem 
spoločnosť dōTERRA vystavovať, opravovať a duplikovať 
faktúry vyhotovené odberateľom za poskytovanie 
služieb, na ktoré sa vzťahuje zmluva. Toto oprávnenie sa 
nevzťahuje na dodávky tovaru alebo poskytovanie 
služieb, na ktoré sa zmluva nevzťahuje. Ak som 
dōTERRA poskytol platné IČ DPH, súhlasím ďalej s tým, 
že budem bezodkladne informovať dōTERRA (najmenej 
do 5 pracovných dní) o akýchkoľvek zmenách môjho IČ 
DPH. dōTERRA súhlasí s tým, že bude vystavovať faktúry 
vyhotovené odberateľom v súlade s ustanoveniami 
platných vnútroštátnych predpisov. 

 
* Všetky slová obsahujúce symboly obchodných značiek alebo 
registrovaných obchodných značiek sú obchodnými značkami 
alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti 
dōTERRA Holdings, LLC. 

  
 
 
 

ZMLUVA S WELLNESS KONZULTANTOM – všeobecné podmienky TLAČIVO 2011-C 

   Podpis 

https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-slovakia
https://www.doterra.com/ME/en_ME/privacy-policy-slovakia

