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I.Úvod

Vítáme Vás v naší společnosti.

Vaše volba připojení se k velké rodině společnosti Akuna je vykročením
na cestu, která vede ke zdraví a úspěchu a pro nás začala v roce 1999.
Tuto cestu již zvolily tisíce lidí na celém světě a díky spolupráci s naší
společností máte možnost získat jistotu při dosažení svého cíle. Víme,
že každý z nás pracuje hlavně pro sebe a blaho svých blízkých, avšak
na této cestě nejste odkázáni jen na vlastní síly, ale můžete počítat
s naší podporou a podporou ze strany velké rodiny poradců Akuna. Ještě
než se začtete do dalších řádků, dovolte, abychom se s Vámi podělili o
jedno velké moudro:

„Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je ji zapříčiňovat.“

Přejeme Vám Zdraví a Úspěch.
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II. ZPŮSOB SPOLUPRÁCE A OBCHODNÍ VZTAHY

U společnosti Akuna si můžete vybrat jeden ze tří typů spolupráce:

1. Zákazník – nakupuje produkty společnosti za základní cenu

2. Zákazník s doporučením – nakupuje produkty společnosti se slevou 10 %

3. Poradce – Nakupuje produkty společnosti se slevou 20 %, uzavírá se společnosti

Smlouvu o obchodní spolupráci

SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN SMLOUVA)
Smlouva je uzavřena formou online registrace poradce.

Poradce má na základě Smlouvy se společností nárok na cenové zvýhodnění a měsíční výplatu

bonusu za prodané zboží specifikované v tomto Průvodci v kapitole IV. Odměny.

Vztah poradce a společnosti je dobrovolným smluvním vztahem. To znamená, že online

registrace poradce slouží jako uzavření Smlouvy, kterou jste si zajistil(a) určitá práva a nároky,

ale také přĳal(a) určité závazky, které budete plnit stejně, jako společnost bude plnit své

závazky k Vám. Všichni poradci společnosti mají ve vztahu k ní stejná práva a povinnosti

vymezená Obchodními podmínkami (dále jen Průvodce), které jsou pro všechny poradce

stejné. Přitom nezáleží na výši dosaženého obratu, velikosti jejich sítí či dosažené pozici. Znění

Průvodce může společnost Akuna jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Průvodce. Změna

bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách společnosti Akuna www.akunashop.cz

nebo www.akuna.cz (dále jen stránky společnosti) nejpozději však 15 dnů před nabytím její

účinnosti. Poradce má právo změny odmítnout a Smlouvu či jiný závazek řídící se Průvodcem

z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 15 dnů, která počne běžet doručením výpovědi

společnosti Akuna. Chování poradce v intencích aktuálního Průvodce se však vždy považuje za

souhlas s jeho obsahem či změnou.
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lll. DOPORUČENÉ CENY
MALOOBCHDNÍ A VELKOOBCHODNÍ CENY PRODUKTŮ
V cenících společnosti jsou uvedeny velkoobchodní ceny produktů, tj. nákupní ceny pro

poradce. Velkoobchodní cena odpovídá 80% doporučené maloobchodní ceně.

CENY PROSTŘEDKŮ PODPORY PORADCE
Prostředky podpory poradce neslouží k tvorbě zisku.

CENY ZA SLUŽBY
Do cen zboží společnost nezahrnuje ceny za služby spojené s manipulací a předáním či

doručením zboží. Tyto ceny účtuje zvlášť a jsou uvedeny v ceníku. Také vy můžete k ceně

zboží přičíst své výdaje spojené s doporučením zboží, a to do výše ceny dohodnuté

doručovací služby za zásilku.
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IV. ODMĚNY

Bonusy jsou odměnou za produkty prodané Vámi a ve Vaší prodejní síti a jsou vypláceny

měsíčně. Každý produkt má svoji bodovou hodnotu a prodejní cenu. Výše bonusu závisí na

množství prodaných produktů, jejich bodové hodnotě a ceně.

POJMY
REGISTRAČNÍ NÁKUP – první nákup nového poradce

OBRAT SÍTĚ – celkový obrat bodů vaší sítě včetně vlastního nákupu a nákupu zákazníků

DIVIZE – obrat bodů v síti přímého poradce

KVALIFIKACE 30 – měsíční kvalifikace – nákup v bodové hodnotě 30 až 119 bodů, potřebný

pro splnění nároku pro čerpání některých bonusů. Zajistí Vám Bonus za doporučení, Bonus

Start a čerpání Rozdílového bonusu až do výše 8 % z Obratu sítě.

KVALIFIKACE 120 – měsíční kvalifikace – nákup v bodové hodnotě nejméně 120 bodů,

potřebný pro splnění nároku pro čerpání všech bonusů.

Společná podmínka pro nárok na kterýkoliv měsíční bonus je vlastní nákup produktů

společnosti – měsíční kvalifikace, který musí být proveden na území dle principu příslušnosti

k národní centrále viz. kapitola V. Mezinárodní Obchod.

BONUS ZA DOPORUČENÍ
Podmínka pro čerpání:

• Kvalifikace 30

• Tento bonus je vyplacený z nákupů Vašich přímých zákazníků.

• Bonus činí 10 % z hodnoty nákupů bez DPH.

START BONUS
Podmínka pro čerpání:

• Kvalifikace 30

Tento bonus je vyplacený za Registrační nákupy Vašich přímých Poradců.

Bonus činí 10 % z hodnoty nákupů bez DPH.
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Počet Divizí Dosažené procento

200 2%
400 4%
800 8%
1200 12%
1500 15%
3000 2 18%
5000 3 19%
7000 4 20%
10000 5 21%

Celkový minimální obrat
v bodech

ROZDÍLOVÝ BONUS / EXTRA SLEVA
Podmínka pro čerpání:

• Kvalifikace 30 opravňuje čerpat tyto bonusy až do výše 8 %.

• Kvalifikace 120 opravňuje čerpat tyto bonusy až do výše 21 %.

Bonus je vypočten jako 2 % až 21 % z obratu vaší prodejní sítě podle dosažené pozice v daném

období. Je počítán z ceny produktů bez DPH. Pozice a s ní spojená výše vyplácených procent

závisí na Obratu sítě Vaší sktruktury a počtu splněných Divizí o velikosti 360 bodů (viz

tabulka). Jednu divizi lze nahradit nákupy Vašich zákazníků.

BONUS DĚLÍME NA DVĚ ČÁSTI:
• EXTRA SLEVA – bonus vyplacený z Vašeho vlastního nákupu a nákupu Vašich

zákazníků. Obdržíte ho v plné výši.

• ROZDÍLOVÝ BONUS – bonus vyplácený z nákupů Vašich poradců a zákazníků.

Rozdílový bonus je vyplácen rozdílovou metodou, kdy vyplácený bonus je ponížen o

Rozdílový bonus vyplacený ve Vaší síti.

DIVIZNÍ A ZBYTKOVÝ BONUS
Podmínky pro čerpání:

• Kvalifikace 120

• Obrat sítě poradce minimálně 5000 bodů

Bonus je počítán ze všech bodů Obratu sítě vyjma bodů za registrační nákupy.

DIVIZNÍ BONUS – bonus za druhou a každou další Divizi o minimální velikosti 5000 bodů.

výše bonusu:7 500 Kč /divize
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Počet a velikost divizí/
Kumulovaných divizí

Pozice Počet generací

1 L 3 x 1000 bodů 3
2 DL 3 x 2000 bodů 4
3 RND 3 x 3000 bodů 5
4 NND 6 x 5000 bodů 7
5 IND 7 x 5000 bodů 8
6 VP 8 x 5000 bodů 9

ZBYTKOVÝ BONUS – vyplácen ze zbytkového obratu ve výši 1,50 Kč za bod. Zbytkovým

obratem rozumíme Obrat sítě bez divizí, které dosahují velikosti 5000 bodů.

• Pokud nemáte žádnou Divizi, je bonus vyplácen z Vašeho obratu přesahujícího 5000

bodů.

• Pokud máte alespoň jednu Divizi, je bonus vyplácen z celého Vašeho zbytkového

obratu.

GENERAČNÍ BONUS
Generační bonus odměňuje manažery za dlouhodobé budování poradenské sítě.

PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ:
• Kvalifikace 120

• Obrat sítě poradce minimálně 5000 bodů.

• Vytvoření minimálně 3 Divizí s obratem 1000 bodů. Druhou a každou další divizi lze

nahradit zbytkovými body a vytvořit tak kumulovanou divizi.

KUMULOVANÁ DIVIZE – Obrat sítě bez divizí, které dosahují potřebné velikosti (1000,

2000,3000 resp. 5000 bodů). Je tvořená součtem bodů vaší struktury v daném měsíci, které

nejsou obsaženy v divizích s požadovanou velikostí. Takto může vzniknout i více kumulovaných

divizí.

Pro stanovení tohoto bonusu je síť každého poradce rozdělena do jednotlivých generací, kdy

poradci, kteří splnili podmínku pro generační bonus, jednu generaci uzavírají a pod nimi začíná

generace další. Velikost a počet splněných Divizí za daný měsíc určují Vaši pozici. Podle

dosažené pozice vzniká nárok na proplacení Generačního bonusu za daný měsíc do hloubky tří

až devíti generací Vaší sítě.

Výše odměny je určena počtem bodů v proplacených generacích. Vyplácí se 20 Kč za 100 bodů.

Bonus je počítán ze všech bodů Obratu sítě vyjma bodů za registrační nákupy.
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MANAŽERSKÉ POZICE
Jako Poradce můžete dosáhnout jedné z 6 prestižních manažerských pozic.

Tyto pozice odpovídají pozicím definovaným Generačním bonusem.

Jednou dosažená manažerská pozice je trvalá. Pozice sama o sobě sice nezakládá nárok na

budoucí odměny, je však prestižním oceněním manažerova úspěchu a schopnosti postavit

funkční prodejní síť.

1. Leader L

2. Division Leader DL

3. Regional Network Director RND

4. National Network Director NND

5. International Network Director IND

6. Vice President VP

VYPLÁCENÍ PROVIZÍ
Společnost Vám vždy včas – nejpozději do 21. dne následujícího měsíce – vyplatí všechny

bonusy, na které máte podle Průvodce společnosti nárok. Způsob vyplácení se v různých

zemích může lišit. O způsobech úhrady provizí v té, které zemi se laskavě informujte v

příslušné kanceláři společnosti. V ČR jsou provize vypláceny pouze bankovním

převodem, kdy částka nevyplacených provizí dosáhne alespoň 100 Kč.



Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.20228

V. MEZINÁRODNÍ OBCHOD
PROVIZE ZE ZAHRANIČÍ
Všechny odměny ze zahraničí, na které máte nárok, budou ve zúčtovacím dni přepočteny na

měnu platnou ve Vaší domovské zemi a spolu s Vaší národní provizí připsány na Váš běžný

účet. Jak vidíte, mezinárodní obchod s naší společností není nic těžkého. Máte-li kontakty v

zahraničí nebo je můžete navázat, není proč váhat.

PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD PLATÍ U NAŠÍ SPOLEČNOSTI TYTO ZÁKLADNÍ PRINCIPY:
1. PRINCIP ODMĚN

• Odměny se mohou lišit v jednotlivých zemích, ve kterých společnost Akuna otevřela

své národní centrály (provize, slevy atd.).

• Všechny bonusy, na které za daný měsíc vznikne nárok, vyplácí domovská kancelář.

Pokud vznikne nárok na odměnu v cizích měnách, je převeden na domácí měnu podle

kurzů platných v daném měsíci.

2. PRINCIP PŘÍSLUŠNOSTI POD NÁRODNÍ CENTRÁLU
• Poradce se řídí pokyny v určité národní centrále. Kritéria pro příslušnost k dané národní

centrále (od nejdůležitějšího): místo trvalého pobytu, státní příslušnost, působnost, kde

bude odebírat provize za činnost.
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VI. PODPORA PORADCŮ
Naše společnost v souladu s naplňováním svého poslání usiluje o to, aby Vám k Vašemu

podnikání poskytla co nejlepší podmínky. Kromě výhodných smluvních podmínek, zjednodušení

administrativních úkonů na nejnižší možnou úroveň a včasného podávání úplných a pravdivých

informací, nutných k podnikání, se také snaží, aby pro Vás bylo získávání nových zákazníků a

obchodních partnerů co nejsnazší. Využívá k tomu celé řady prostředků a nástrojů.

PROSTŘEDKY A NÁSTROJE PODPORY PORADCŮ
Tvoří rozsáhlý komplex produktů, činností a služeb, které společnost svým poradcům poskytuje

a nabízí. Jsou to zejména:

• propagační prostředky;

• prodejní pomůcky;

• vzdělávací pomůcky;

• vzdělávací programy;

• informace z oboru a ze života společnosti;

• soutěžní a motivační (incentivní) programy;

• podpora sponzorské činnosti;

• podpora propagačních akcí poradců;

• vlastní propagace.

Pomocí těchto prostředků se Vám společnost snaží vytvořit nejen výhodnější podmínky k

obchodní činnosti, ale také podnětné inspirující prostředí, rozhodující pro motivaci všech

spolupracovníků, a tím i pro vlastní rozvoj.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY
Společnost pravidelně pořádá přednášky a semináře věnované převážně problematice

odborných znalostí o produktech společnosti, jejich složení a účincích a o zdravém životním

stylu. Přednášejí na nich členové Vědecké rady společnosti Akuna, kteří se podíleli na vývoji

produktů, případně přizvaní odborníci v oboru zdravé výživy.
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OBCHODNÍ INFORMACE
Tyto informace se v naší společnosti vzhledem k jejímu charakteru šíří hlavně osobním

předáváním ve sponzorských liniích. Na začátku řetězu bývá porada významných poradců s

vedením společnosti nebo obchodní program workshopu. Odtud se informace přenášejí

prostřednictvím klubových zasedání a sponzorských porad až ke všem poradcovým úrovním.

Některé informace je však třeba pro jejich přílišnou podrobnost či důvěrnost předávat

individuálně.

K tomu slouží obchodní výpisy. Obchodní výpisy vykazují výsledky obchodní činnosti

jednotlivých poradců. Zasílají se pravidelně elektronickou poštou. Další obchodní informace

mohou zájemci obdržet na informační telefonní lince společnosti a na internetových stránkách.

ODBORNÉ A VŠEOBECNÉ INFORMACE
K předávání těchto informací využívá společnost všech výše uvedených prostředků a nástrojů.

Vedle workshopů a porad zde mají hlavní význam webové stránky společnosti. Zde se

zveřejňují aktuální informace z oboru, ze života společnosti a dále informace o životním stylu,

výsledky soutěží, reportáže a zajímavosti.

NA KOHO SE OBRACET O DALŠÍ INFORMACE
Informace o účincích a složení produktů poskytuje lékařská poradenská služba a členové

vědecké rady. Informace o cenách, slevách, smluvních podmínkách ve vztazích ke společnosti

a firemní aktuální informace poskytují kanceláře společnosti. Informace o obchodní činnosti a

vztazích mezi poradce poskytují garanti sítí z řad vyspělých poradců. Kontakty získáte u

sponzora a v kanceláři společnosti.

SOUTĚŽNÍ A MOTIVAČNÍ (INCENTIVNÍ) PROGRAMY
Společnost každoročně oceňuje nejaktivnější poradce. Vyhlašuje různé soutěže a připravuje

motivační programy. Kritéria soutěže zohledňují různý stupeň vyspělosti poradců, takže

příležitost zařadit se mezi vítěze mají i začínající obchodníci. Společnost otevírá pro své

poradce celou řadu motivačních (incentivních) programů. Většinou jde o poskytnutí výhod za

určitý objem odebraného zboží a výsledky v budování sítě. Společnost těm poradcům, kteří

splní stanovené podmínky, poskytne různé benefity, přispívá na leasingové splátky osobních

vozů apod.
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PODPORA SPONZORSKÉ ČINNOSTI
Společnost klade velký důraz na vytvoření prostředí, které motivuje sponzory k plnění jejich

povinností vůči obchodním partnerům. Členové vedení se pravidelně účastní všech

významnějších sponzorských akcí a porad významných a perspektivních poradců, na nichž

bezprostředně informují poradce o současné činnosti společnosti a reagují na jejich dotazy

a podněty. Zároveň sledují úroveň sponzorské činnosti a zajímavé podněty se souhlasem

dotyčných poradců přenášejí do jiných organizací. S ohledem na přínos některých významných

akcí se na nich společnost zpravidla podílí a přispívá na ně. Tak spolupracuje se svými poradci

na vytváření vysoké úrovně firemní kultury. Pro velkou většinu našich sponzorů

je samozřejmostí svědomité a důkladné školení nových partnerů, osobní pomoc při řešení

jejich pracovních problémů, předávání informací, povzbuzování a pozitivní motivace. Mnoho

sponzorů vypisuje vlastní soutěže pro poradce, z nichž některé jsou dotovány velmi lukrativními

cenami. Někteří vyvíjejí interní propagační materiály, a dokonce i vlastní metody. Společnost

je připravena odborně i materiálně podpořit sponzorské aktivity věnované odbornému růstu,

zvláště obchodní vzdělávací programy, programy znalosti zboží v oboru potravinových doplňků,

zdravé výživy a zdravého životního stylu.
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VlI. Práva a povinnosti

CO MŮŽE SPOLEČNOST:
1. přĳmout a zaregistrovat či odmítnout vaši Smlouvu;

2. zavádět a rušit výhody, které nejsou součástí smluvních podmínek, podle vlastního

uvážení;

3. kontrolovat, jak plníte smluvní podmínky;

4. vypovědět Vaši Smlouvu v případě Vašeho závažného porušení smluvních podmínek;

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
1. Společnost výslovně prohlašuje, že za datum platnosti Smlouvy považuje datum jejího

uzavření a účinnost Smlouvy zaevidováním do databáze Společnosti.

2. Společnost se zavazuje, že s osobními daty poradců bude nakládat v souladu se

zákony ČR.

3. Společnost se zavazuje vyvíjet maximální snahu dodávat poradci všechny produkty,

které si objednal.

4. Společnost se zavazuje poskytnout poradci rady a součinnost při budování organizace

poradce a bude poradce podporovat zejména tím, že bude vytvářet propagační

materiály a umožní poradci jejich nákup.

5. Společnost se zavazuje zaplatit všechny bonusy, na které má poradce nárok,

v souladu s marketingovým plánem Společnosti.

6. Společnost si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoliv změn obsahu, popisu

sortimentu, složení a cen produktů, zásad a postupů, jakož i smluvních podmínek,

včetně změn v marketingové strategii, marketingovém plánu a písmenných

materiálech. Tyto změny mohou být vyhlášeny formou obecně závazné informace

prostřednictvím tiskovin Společnosti nebo na stránkách společnosti.

PORADCE
Poradcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež uzavřela Smlouvu o obchodní

spolupráci, kterou Společnost odsouhlasila a přĳala.
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POVINNOSTI PORADCE:
1. Poradce kupuje a prodává produkty vlastním jménem a na vlastní účet. Dále

prohlašuje, že je oprávněn prodávat uvedené produkty na daném území a zavazuje se,

že bude splňovat veškeré právem požadované předpoklady pro vykonávání činnosti,

která je předmětem spolupráce se Společnosti.

2. Poradce se zavazuje, že bude poskytovat své organizaci veškerou potřebnou péči.

3. Poradce se zavazuje hájit zájmy Společnosti a udržovat zájmy fungující poradenské

sítě, v níž se budou produkty prodávat.

4. Poradce bude produkty Společnosti skladovat a nakládat s nimi podle pokynů

Společnosti tak, aby nebyla nepříznivě ovlivněna kvalita těchto produktů.

5. Poradce se zavazuje, že veškeré informace o produktech a prodejním systému, které

získá od Společnosti nebo prostřednictvím sponzora, a které jsou potřebné či účelné při

prodeji produktů a budování prodejní organizace, bude předávat pravdivě a jejich obsah

nebude účelově měnit.

6. Poradce bude vykonávat činnost osobně, resp. Není oprávněn pověřit touto činností

týkající se produktů Společnosti žádného zástupce a to v jakékoli právní formě.

7. Poradce se zavazuje k dodržování marketingové politiky Společnosti.

8. Ve vztahu k třetím osobám bude vystupovat jako poradce a nebude vystupovat ani

naznačovat, že je zaměstnancem, statutárním orgánem, zástupcem nebo společníkem

Společnosti.

9. Poradce nese odpovědnost za svá vlastní obchodní rozhodnutí a výdaje a nebude činit

Společnost odpovědnou za případné ztráty, náklady a závazky.

10. Poradci se zakazuje provádět na produktech Společnosti a jejich obalech jakékoli úpravy

a změny a poradce s tímto zákazem bezvýhradně souhlasí.

11. Poradce je povinen jednat ve vztahu k jiným poradcem Společnosti eticky a nesmí činit

žádné kroky směřující k poškození jiného poradce Společnosti.

12. Poradce nesmí poškozovat dobré jméno společnosti, poskytovat nepravdivé informace,

zvláště nepravdivě uvádět výhody plynoucí z užívání produktů a obchodní příležitosti,

prezentovat produkty jako léky a připisovat jim vlastnosti, které nemají. Nesmí prodávat

produkty poškozené, s prošlou záruční dobou a takové, u nichž byla jinak snížena jejich

hodnota.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Poradce bere na vědomí, že může mít uzavřenou se Společností pouze jednu Smlouvu

o obchodní spolupráci a nesmí se ani formou podílu podílet na žádné další Smlouvě.

Toto ustanovení neplatí pro členy VIP klubu Společnosti.

2. Poradce bere na vědomí, že změna sponzora nebo sponzorské linie není možná.

3. Převody poradcovy licence jsou možné pouze se souhlasem Společnosti, a to v

případě úmrtí, sňatku, dlouhodobé nemoci nebo nemožnosti vykonávat činnost,

dlouhodobé neaktivity a řádné výpovědi.

4. Jelikož Společnost garantuje zákazníkům 100 % záruku vrácení peněz za produkty, s

nimiž nebyli spokojeni, je poradce také povinen tuto záruku zákazníkům poskytnout a

následně žádat na společnosti vyrovnání formou výměny za nový produkt.

5. Poradce bere na vědomí a souhlasí, že pro svou činnost může používat výhradně

reklamní materiály schválené Společnosti. Využívat mediální reklamu bez písemného

souhlasu Společnosti je zakázáno.

6. Poradce nemá žádná práva k registrovaným ochranným známkám Společnosti,

autorským právům a intelektuálnímu vlastnictví, které jsou výhradně majetkem

Společnosti.

7. V případě nespokojenosti zákazníka je poradce povinen rychle a eticky tuto stížnost

vyřešit a podniknout všechny potřebné kroky k uspokojení zákazníka. V případě, že

poradce nemůže splnit požadavky zákazníka, je poradce povinen o této skutečnosti

informovat neprodleně Společnost.

8. Společnost neposkytne žádnému poradci exkluzivitu na určité území a poradce nesmí

tuto exkluzivitu nabízet. Všichni poradci mohou prodávat produkty Společnosti a

nabízet obchodní příležitost kdekoli, kde je Společnost registrována a kde působí.

9. Poradce je povinen řídit se tímto Průvodcem a ustanoveními Smlouvy. Společnost si

vyhrazuje právo na doplnění nebo změnu těchto podmínek. Jejich platné aktuální znění

je umístěno na webových stránkách společnosti.


