
OBCHODNÍ PODMÍNKY DISTRIBUTORSKÉ SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá mezi žadatelem uvedeným na přední straně tohoto formuláře

(„distributor“) a společností Young Living (Europe) Ltd (dále jen „Young Living“, „my“,
včetně všech gramatických tvarů, nebo „společnost“).

1. Distributor je jakožto nezávislý distributor
seznámen s těmito ustanoveními a souhlasí s nimi:

(a) tato smlouva se považuje za uzavřenou a
účinnou od data jejího podpisu distributorem,
viz druhá strana;

(b) distributor bude prodávat a propagovat zboží
společnosti přísně v souladu s touto smlouvou,
která obsahuje obchodní podmínky zde
stanovené („obchodní podmínky“) a obchodní
podmínky platných verzí těchto dokumentů:
zásady a postupy společnosti, zásady ochrany
osobních údajů a plán odměn, z nichž je každý
jakožto samostatný dokument tímto odkazem
výslovně zařazen do smlouvy ve své současné
podobě, přičemž společně představují úplnou
smlouvu mezi společností a distributorem a
nahrazují jakékoli předchozí smlouvy, dohody,
prohlášení či závazky; a

(c) aby mohl distributor uzavřít tuto smlouvu, musí
mít 18 či více let (za to ručí).

2. Jako distributor Young Living budete
oprávněn/a sponzorovat jiné osoby, nakupovat produkty
pro své podnikání, obchodovat s těmito produkty a
nabízet obchodní příležitosti v zemích, v nichž
společnost Young Living působí. Nebude vám udělena
žádná výhradní frančíza ani územní výlučnost.

3. Distributor potvrzuje, že v současné době není
distributorem Young Living ani jím nebyl v uplynulých 12
měsících.

4. K tomu, abyste se stal/a distributorem,
nemusíte nic kupovat ani investovat.

5. Tato smlouva zůstává v platnosti, dokud ji
jedna ze stran nevypoví nebo dokud distributor
nepřestane být aktivní (to znamená, že distributor v
období 12 měsíců nezakoupí žádné produkty, jak je
uvedeno v článku 14 zásad a postupů společnosti).

6. Bude účtován pouze udržovací poplatek,
jestliže:

a) distributor daný měsíc obdrží provizi; nebo
b) distributor požádá o nové vystavení šeku.

„Udržovací poplatek“ je převáděn na měnu euro
směnným kurzem používaným společností v době
přepočtu. Měsíční udržovací poplatek z provizí
nepřesáhne 5 USD za měsíc ani 60 USD za rok, avšak
udržovací poplatek z nevyužitých kreditů na účtu
distributora může tyto částky překročit. Udržovací
poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s údržbou
účtů, s pravidelnými aktualizacemi, zpravodaji atd. S
veškerými dotazy, které se týkají směnného kurzu
společnosti, se prosím obracejte na příslušné oddělení
služeb zákazníkům.

7. Tyto obchodní podmínky, zásady a postupy
společnosti, plán odměn a další svou dokumentaci a
ceny produktů může společnost kdykoli dle svého
uvážení změnit, aniž by k tomu byl nutný souhlas
distributora, a pro distributora budou tyto změny závazné
po jejich oznámení buď přímo distributorovi, nebo
obecně po jejich zanesení do oficiální dokumentace
společnosti, jestliže společnost zašle distributorovi v
předstihu 60 dnů písemné oznámení o jakékoli změně v
každoročních finančních povinnostech distributora.

8. Distributor je nezávislý dodavatel zodpovědný
za své vlastní podnikání a není zaměstnancem,
partnerem, jednatelem ani spoluvlastníkem společnosti.
Smlouva nepředstavuje prodej distributorství, frančízy
ani licence: od distributora nebyly a nebudou
požadovány žádné poplatky za právo distribuovat
produkty podle této smlouvy.

9. Distributor je osobně zodpovědný za odvod
veškerých daní či celních a jiných poplatků
vyžadovaných zákonem, včetně daně z příjmu,
příspěvků na sociální zabezpečení a řádného inkasování
a plateb DPH z tržeb a provizí. Distributor bude vést a
uchovávat příslušné záznamy v nezbytné míře, aby bylo
zajištěno řádné vyměření a platba jakékoli takové daně či
celních a jiných poplatků.

10. Jakékoli platby, kterými je společnost
povinována vůči distributorovi, jsou vypočteny a hrazeny
podle plánu odměn.

11. Distributor nemůže přidělit či jinak převést svá
distributorská práva udělená touto smlouvou na žádnou
jinou osobu, firmu ani právnickou osobu bez
předchozího, písemně vyhotoveného, výslovného
souhlasu společnosti.

Omezení distributora
12. Každý distributor se zavazuje, že během
platnosti této smlouvy a po dobu šesti měsíců od uplynutí
platnosti této smlouvy nebude, ať už přímo, či nepřímo,
nabádat jiné distributory, které osobně nesponzoroval,
aby prodávali, nabízeli k prodeji nebo propagovali jiné
produkty, služby nebo obchodní příležitosti, investice,
cenné papíry či půjčky, které nenabízí nebo neprodává
Young Living, ani aby podnikali jakékoli kroky, které by
vedly k ukončení nebo omezení obchodního vztahu mezi
Young Living a těmito distributory Young Living.

13. Aby byla produktům společnosti zajištěna
správná koordinace, rozvoj a obsluha trhu, nesmí
distributor produkty v tomto obchodním programu
prodávat maloobchodním prodejcům. Distributoři však
mohou produkty Young Living vystavit v komerčních
prostorách, ve kterých je primárním zdrojem příjmů
poskytování profesionálních služeb a prodej produktů je
druhotný, jedná se například o schválená zařízení
poskytující služby, mimo jiné včetně lázní a/nebo salonů
krásy, nikoli však o ordinace lékařů či zdravotnická
střediska.

14. Podle ustanovení v zásadách a postupech,
bod 3.10.6., je přísně zakázán nábor či sponzorování
typu cross-line (mimo vlastní organizaci), i kdyby se
jednalo jen o pouhé pokusy o takovouto činnost.

15. Distributor je tímto srozuměn a souhlasí s tím,
že dohody obsažené v článcích 12, 13 a 14 jsou
nepostradatelnou součástí transakcí zamýšlených touto
smlouvou a jsou proveditelné, a po obdržení odborných
rad je také srozuměn a souhlasí s tím, že omezení
obsažená v těchto dohodách jsou spravedlivá a rozumná
v kontextu této smlouvy. Strany však potvrzují, že taková
omezení mohou být uznána za neplatná či
neproveditelná v důsledku změněných okolností, veřejné
politiky či z jiných nepředvídatelných důvodů, a proto
pokud kterékoli jedno či více omezení obsažených v



tomto článku bude buď jednotlivě, nebo společně z
jakéhokoli důvodu prohlášeno za překračující to, co je
přiměřené za všech okolností pro ochranu oprávněných
zájmů společnosti, avšak bylo by prohlášeno za
přiměřené a/nebo proveditelné po ukončení této
smlouvy, pokud by bylo jedno či více omezení vymazáno
či omezeno jakýmkoli způsobem (včetně bez dotčení
obecnosti výše uvedeného, jakéhokoli zkrácení délky či
zúžení teritoria), pak budou uvedená omezení platná s
těmito výmazy nebo omezeními.

Povinnosti distributora
16. Distributor použije při zastupování společnosti,
školení dalších distributorů a/nebo při sdělování
informací a tvrzení týkajících se produktů pouze tištěné
materiály vytvořené společností. Při prodeji produktů ani
při náboru perspektivních distributorů nelze použít žádná
tvrzení, prohlášení, zveřejnění, ujištění či záruky, které
nejsou uvedeny v tištěných materiálech společnosti.
Jakékoli další materiály využívané k reklamním účelům
lze použít pouze ve výjimečných případech a až po jejich
schválení společností písemnou formou.

17. Pokud distributor sponzoruje další distributory,
musí udržovat stálý kontakt se všemi osobně
sponzorovanými distributory a vykonávat nad nimi v
dobré víře dohled, povzbuzovat je, nabízet jim školení a
pokračující podporu.

18. Distributor bude vždy jednat správným
etickým, zákonným, morálním a finančně zodpovědným
způsobem (včetně dodržování zásad a postupů a
etického kodexu společnosti) a nebude se zapojovat do
žádných činností, které by mohly poškodit nebo by
poškodily pověst společnosti nebo jejích distributorů.
Distributor nesmí používat zavádějící, podvodné nebo
nespravedlivé metody náboru. Porušení tohoto kodexu
chování představuje důvod pro okamžité ukončení
smlouvy ze strany společnosti a zároveň propadají
jakékoli budoucí provize splatné distributorovi.

19. Distributor nepoužije obchodní název a/nebo
ochranné známky společnosti, vyjma jakýchkoli
materiálů, které distributorovi dodá společnost nebo
které společnost výslovně schválí.

20. Distributor je povinen dodržovat všechny
platné zákony a nařízení související s touto smlouvou a s
propagací a prodejem produktů (k nimž patří kodex
obchodního chování a kodex správné praxe Sdružení
přímého prodeje) a zajistí si na své vlastní náklady
veškerá schválení nebo licence nutné pro realizaci
takové obchodní činnosti.

21. Distributor nesmí bez předchozího písemného
povolení uděleného společností hovořit za společnost ani
na téma jejích produktů a služeb prostřednictvím
rozhovoru nebo článku v televizi, rozhlase či tisku,
tiskových médiích a sdělovacích či komunikačních
prostředcích. Jestliže se na distributora obrátí některé z
výše uvedených médií, musí jej distributor odkázat přímo
na společnost.

22. Distributor bude hradit veškerá vydání za
správní poplatky, objednávky produktů či jakékoli částky,
které má společnosti uhradit, přímo kanceláři na
ředitelství společnosti. Veškeré provize, které
distributorovi vyplácí společnost, budou placeny šekem
pro výplatu provizí přímo na registrovanou adresu
distributora, přičemž šeky společnosti v hodnotě do 25 $
budou připsány přímo na účet distributora registrovaný u
společnosti. Veškeré provize budou nejprve vypočteny v
amerických dolarech a poté přepočteny na eura podle
směnného kurzu používaného společností, která jej
občas aktualizuje.

23. Distributor bere na vědomí, že provize jsou
placeny pouze z tržeb. Nevyplácejí se žádné provize ani
jiné platby a nejsou poskytovány žádné funkční požitky
ze sponzorování jiných distributorů ani v souvislosti s
pokračující účastí jakýchkoli jiných distributorů v
obchodním programu a rovněž nejsou zaručeny žádné
výnosy z pouhé účasti v plánu odměn. Distributor
potvrzuje, že ani společnost, ani žádný sponzor z
nadřízené linie neučinili žádné prohlášení o zaručených
ziscích ani ujištění o předpokládaných ziscích, které by
mohly plynout z jeho úsilí v roli distributora. Distributor
bere na vědomí, že jeho úspěch v roli distributora
pramení z maloobchodního prodeje, služeb a rozvoje
nezávislé sítě.

24. Společnost má právo požadovat informace o
vývoji v podnikání distributora a jeho podřízené linie, aby
se ujistila, zda dodržuje podmínky této smlouvy.

25. Veškeré produkty Young Living zakoupené
distributory podléhají zárukám a prohlášením vztahujícím
se na tyto produkty v okamžiku jejich nákupu. Distributor
je při obchodování s produkty srozuměn a souhlasí s tím,
že:

(a) nebude určovat diagnózy zdravotního stavu;
(b) nebude tvrdit, že produkty Young Living vyléčí,

odstraní nebo zmírní jakoukoli nemoc či
chorobný stav u člověka nebo u zvířete nebo
že jsou prevencí těchto stavů;

(c) nepoužije obrázky, grafická zobrazení,
písemné materiály ani tvrzení o produktech YL,
které se nenacházejí v prodejní a propagační
dokumentaci používané a schválené
společností Young Living;

(d) nevysloví žádná tvrzení, mimo jiné včetně
zdravotních či výživových tvrzení týkajících se
produktů Young Living, která by mohla vést k
závěru, že jde o léky; a

(e) bude dodržovat etický kodex společnosti
Young Living, jak je stanoven v jejích
zásadách a postupech.

26. Distributoři jsou povinni platit za
produkty/služby v okamžiku jejich objednání, v opačném
případě bude objednávka zrušena.

27. Plán odměn společnosti Young Living je
založen na prodeji produktů a služeb Young Living
koncovým spotřebitelům. Je třeba, abyste splnili
předepsané podmínky prodeje týkající se jak vaší osoby,
tak podřízené organizace (stejně tak jako ostatní
povinnosti uvedené v zásadách a postupech) k tomu,
abyste získali nárok na odměny, provize a postup do
vyšších úrovní organizace.

28. Distributoři berou na vědomí, že názvy
produktů Young Living a rovněž firemní název, loga a
ochranné známky společnosti jsou výhradním
vlastnictvím společnosti Young Living. Souhlasíte s tím,
že je nezneužijete k propagaci svého podnikání ani pro
žádný jiný účel. Je nutné, aby veškeré publikace
vytvořené distributorem uváděly, že se jedná o
nezávislého distributora společnosti Young Living, a aby
splňovaly všechny místní zákony dané země.

29. Jména, adresy a kontaktní údaje distributorů
společně s jakýmikoli dalšími informacemi, které vám
byly poskytnuty pro práci s vaší podřízenou linií nebo z
jakýchkoli jiných důvodů, jsou důvěrnými a chráněnými
informacemi společnosti Young Living a můžete je použít
pouze pro účel svého podnikání s Young Living v době
trvání tohoto podnikání, nikoli po jeho ukončení. Tyto
informace je nutné uchovat v tajnosti i po ukončení
podnikání s Young Living.



Produkty společnosti
30. Společnost se bude snažit v průběhu trvání
této smlouvy dodávat veškeré zboží a služby, které si
distributor objedná. Pokud společnost nedodá toto zboží
a služby, je distributor oprávněn k okamžitému vrácení
všech částek uhrazených za dané zboží a služby. Zboží
dodané distributorovi, které je vadné, může distributor
vrátit k výměně za jiné nebo podobné zboží. Společnost
si vyhrazuje právo vyměnit zboží za jiné ve stejné
hodnotě, které bude co nejvíce podobné původně
objednanému zboží, pokud z jakéhokoli důvodu není k
dispozici stejné zboží.

31. Společnost je povinna předat distributorovi
odpovídající záznam veškerého dodaného zboží či
služeb, za něž distributor dosud nezaplatil, přičemž tento
záznam může mít podobu objednávkového formuláře,
faktury nebo stvrzenky, vše s rozčleněním jednotlivých
položek, a musí uvádět veškeré a přesné finanční
podrobnosti všech transakcí a postup, jak byly vypočteny
jakékoli odpočty.

32. Distributor souhlasí s tím, že dodá každému
kupujícímu řádně vyplněnou stvrzenku o prodeji produktů
ve formě schválené společností.

33. Podmínkou této smlouvy je, aby distributor
prodal nejméně sedmdesát procent (70 %) předchozích
velkoobchodních objednávek maloobchodním
zákazníkům dříve, než znovu objedná („pravidlo 70/30“),
pokud nebyla předchozí objednávka pro osobní použití, a
dále je distributor povinen vést záznamy všech
prodejních transakcí a na žádost společnosti musí
předložit maloobchodní příjemky za jakékoli
maloobchodní prodeje a rovněž musí dodržovat jakékoli
jiné postupy přiměřeného ověřování, které společnost
může v libovolných intervalech vyžadovat. Distributor je
srozuměn s tím, že ceny, za které nakupuje produkty
podle programu, jsou ovlivněny jeho záznamy o
prodejích, a tudíž zatímco společnost může uplatnit svůj
vlastní postup, jak prověřovat maloobchodní prodeje
distributora, společnost v prvé řadě spoléhá na ujištění
distributora a rovněž na jeho závazek vůči společnosti,
kterým je dodržování pravidla 70/30, což je jedna z
hlavních nezbytností dobrého úmyslu pro správné
fungování plánu.

34. Za podmínky vlastních práv distributora na
ukončení uvedené dále v článku 38 (Ukončení), jestliže
jakýkoli distributor podřízené linie distributora vrátí
společnosti jakékoli produkty a získá od společnosti
nazpět peníze (bez ohledu na to, zda je takové vrácení
peněz vyžadováno zákonem), zaplatí distributor
společnosti na požádání jakékoli provize či odměny
získané v souvislosti s těmito produkty a společnost si
může započíst jakékoli částky, které jí distributor dluží,
oproti jakýmkoli částkám, jež společnost dluží
distributorovi.

35. Produkty či sortiment společnosti nelze opatřit
jinými štítky ani obaly a nelze je prodávat pod jakýmkoli
jiným názvem či jakkoli jinak upravené.

36. V případě, že společnost zařídí pro distributora
jakékoli školení na náklady distributora, může distributor
požádat společnost o úhradu takovýchto nákladů (s
odečtem jakýchkoli nákladů na stravu a ubytování) do 14
dnů po školení v případě, že je se školením nespokojen.

37. Společnost kdykoli v průběhu platnosti této
smlouvy a na základě písemné žádosti distributora
odkoupí jakýkoli produkt, který distributor od společnosti
zakoupil podle programu,a sice kdykoli do jednoho roku
od data takového požadavku. Tento produkt distributor

vrátí společnosti, přičemž se na takovýto odkup budou
vztahovat podmínky dále uvedeného článku 38.6 a 38.7
(a pro tento účel bude datum písemného požadavku
podle tohoto článku považováno za datum ukončení
podle článku 38.6).

Ukončení
38.
38.1 Distributor může tuto smlouvu ukončit bez
jakýchkoli poplatků do 14 dnů od uzavření této smlouvy
podáním písemné výpovědi společnosti na její adresu
uvedenou na druhé straně (nebo na jinou adresu ve
Spojeném království, kterou společnost může uvést) a:

(a) distributor může společnost požádat, aby mu
vrátila do 14 dnů veškeré částky, které uhradil
ve prospěch společnosti nebo jakýchkoli jejích
dalších distributorů v souvislosti s účastí
distributora v tomto obchodním programu nebo
které uhradil jakémukoli jinému distributorovi
podle ustanovení tohoto obchodního
programu;

(b) distributor může do 21 dnů od data zrušení
vrátit na výše zmíněnou adresu společnosti
jakékoli zboží, které zakoupil v rámci
obchodního programu a které zůstane
neprodáno, pokud toto neprodané zboží
zůstane v takovém stavu, v němž bylo v
okamžiku jeho pořízení, nehledě na to, zda
byly porušeny jeho vnější obaly, a může
požadovat příslušnou částku, která byla za toto
zboží zaplacena;

(c) distributor může do 14 dnů zrušit jakékoli
služby, které si objednal podle obchodního
programu, a může získat zpět příslušné částky
uhrazené v souvislosti s takovými službami,
pokud tyto služby nebyly dosud distributorovi
poskytnuty.

38.2 Aby distributor získal zpět jakékoli částky uhrazené
podle výše uvedeného článku 38.1 bodu (a) nebo (c),
musí doručit společnosti oznámení, v němž požaduje
vrácení těchto částek (a případně také vrácení sady pro
začátečníky a jakýchkoli dalších reklamních či výukových
materiálů, které si zakoupil), na adresu společnosti, o níž
se zmiňuje článek 38.1, a to do 21 dnů od data zrušení.
Společnost je v takovém případě povinna tyto částky
vrátit, protože distributor může být oprávněn ze zákona k
vrácení peněz do 21 dnů od data zrušení.

38.3 Aby distributor získal zpět částky zaplacené za
zboží podle výše uvedeného článku 38.1 bodu (b), musí
zboží dodat společnosti zpět do 21 dnů od data zrušení
na adresu zmiňovanou v článku 38.1. Náklady takového
dodání hradí distributor. Částky uhrazené za dané zboží
jsou splatné distributorovi při vrácení zboží nebo
neprodleně, jestliže zboží nebylo distributorovi dosud
dodáno.

38.4 Distributor může tuto smlouvu ukončit kdykoli bez
jakéhokoli poplatku, jestliže společnosti zašle písemnou
výpověď s lhůtou 14 dnů na její adresu uvedenou na
druhé straně. Podá-li distributor výpověď této smlouvy za
více než 14 dní po jejím uzavření, může společnosti
vrátit jakékoli zboží (včetně výukového a propagačního
materiálu, obchodních příruček a sad), které zakoupil v
rámci programu během 90 dnů před touto výpovědí a
které není prodáno. Společnost uhradí distributorovi
cenu (včetně DPH), kterou distributor za zboží zaplatil,
se slevou, pokud stav některého zboží doznal újmy v
důsledku jednání či pochybení na straně distributora, jež
bude vycházet ze snížení jeho hodnoty vyplývajícího z
příslušného zhoršení kvality a z přiměřeného
manipulačního poplatku (ten zahrnuje například náklady
na přebalení vráceného zboží k dalšímu prodeji).



38.5 Společnost může tuto smlouvu ukončit v libovolné
době na základě podání písemné výpovědi distributorovi
s lhůtou 7 dnů. Jestliže tuto smlouvu vypovídá
společnost, může distributor vrátit společnosti jakékoli
zboží, jež zakoupil v rámci programu během 90 dnů před
touto výpovědí a jež není prodáno, a získat úhradu jeho
ceny v plné výši (včetně DPH), kterou distributor za zboží
zaplatil, společně s jakýmikoli náklady, jež distributor
vynaložil pro vrácení zboží společnosti.

38.6 V případě, že tuto smlouvu ukončí kterákoli ze
stran, může distributor vrátit společnosti jakékoli zboží
(včetně výukového a propagačního materiálu,
obchodních příruček a sad), jež zakoupil v rámci
programu v období delším než 90 dnů před touto
výpovědí, avšak nejdéle jeden rok před výpovědí, a jež
není prodáno. Společnost uhradí distributorovi 90 % z
ceny (včetně DPH), kterou distributor za zboží zaplatil,
při odečtení těchto částek:

(a) veškeré provize, odměny či jiné funkční požitky
(v hotovosti či naturáliích) přijaté distributorem
v souvislosti s tímto zbožím;

(b) jakákoli částka, kterou distributor dluží
společnosti z jakéhokoli důvodu; a

(c) přiměřený manipulační poplatek (například
náklady na přebalení vráceného zboží k
dalšímu prodeji); a za předpokladu, že:

(d) takové zboží distributor nezakoupil ani
nepořídil v rozporu s touto smlouvou,

(e) distributor vrátí toto zboží společnosti v
nepoužitém stavu, ve kterém je možno ho dále
prodat, a to ve lhůtě 14 dnů od data ukončení
smlouvy; a

(f) společnost neinformovala distributora před
nákupem dostatečně jasně o tom, že zboží je
sezonní, jeho výroba byla ukončena nebo jde
o výrobek ve speciální akci, a tudíž se na ně
nevztahuje ustanovení o odkupu uvedené v
tomto odstavci.

38.7 V případě ukončení této smlouvy podle článků 38.4,
38.5 nebo 38.6 musí distributor, aby získal zpět peníze
vynaložené za zboží, dodat zboží společnosti do 21 dnů
po takovém ukončení smlouvy na adresu společnosti
zmíněnou v článku 38.1. Náklady na toto dodání hradí
společnost. Distributorovi bude uhrazena kupní cena při
dodání zboží nebo okamžitě, jakmile společnost zboží
převezme.

38.8 Je-li tato smlouva ukončena z jakéhokoli důvodu,
bude distributor oprávněn ke zproštění všech svých
budoucích smluvních povinností vůči společnosti v
souvislosti s tímto obchodním programem, vyjma
následujících:

(a) povinnosti související s platbami přijatými
distributorem na základě smluv, které
distributor uzavřel jakožto zástupce společnosti
(pokud takové smlouvy byly uzavřeny); a

(b) jakákoli povinnost uhradit cenu za zboží nebo
služby, které již distributorovi společnost
poskytla a které distributor nevrátil společnosti
podle článků 38.1 nebo 38.4; a

(c) ustanovení článků 16, 17 a 19 týkající se
konkurenčního jednání vůči obchodní činnosti
společnosti po ukončení této smlouvy, tato
ustanovení zůstávají v platnosti po datu
ukončení smlouvy.

38.9 Při ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu bude
distributor oprávněn ponechat si jakoukoli provizi, která
mu byla vyplacena podle této smlouvy, s výjimkou těchto
případů:

(a) provize byla vyplacena za zboží vrácené
společnosti (nebo zboží vrácené jinému
distributorovi, který vyplatil provizi);

(b) společnost uhradila veškeré částky splatné
distributorovi podle výše uvedeného článku
38.1 bodu (b), článku 38.4 a 38.5; a

(c) je nárokováno vrácení platby provize do 120
dnů od data, kdy byla provize vyplacena, v
tomto případě distributor vrátí takovou provizi
společnosti neprodleně na požádání nebo
společnost může tuto částku započíst oproti
jakýmkoli jiným částkám, jež má zaplatit
distributorovi.

38.10 Jakákoli výpověď podaná podle tohoto článku o
ukončení smlouvy, jež je podána expresní poštovní
službou na adresy stran uvedené na druhé straně tohoto
dokumentu, nebo na jinou adresu, kterou jedna strana
sdělí druhé straně písemnou formou kdykoli v případě
změny, povede k výpovědní lhůtě počínající ode dne
odeslání takové výpovědi.

39. Distributor je srozuměn s tím, že společnost
Young Living nepřebírá odpovědnost za žádné škody ani
ztráty způsobené prodlením nebo nemožností vyrábět,
prodat či dodat své produkty v důsledku pracovních
stávek, nehod, požáru, povodně, zásahu občanského
orgánu, vyšší moci nebo z jakýchkoli jiných příčin, které
jsou mimo kontrolu společnosti Young Living.

Důvěrnost informací
40. Vzhledem ke konkrétnějším ustanovením
zásad a postupů a zásad ochrany osobních údajů
souhlasí distributor s tím, že pokud během
podnikatelských činností získá a/nebo bude zpracovávat
osobní data zákazníka, včetně údajů o kreditní kartě, tak
zajistí, aby tyto informace byly zpracovány, uloženy a
zlikvidovány bezpečným způsobem v souladu s platnými
zákony o ochraně osobních údajů, mimo jiné včetně
zákona o ochraně osobních údajů a průmyslových
norem.

41. Pokud kdykoli dojde k tomu, že některé
ustanovení této smlouvy (včetně všech ustanovení zásad
a postupů a plánu odměn) bude nebo se stane
nezákonným, neplatným či nevykonatelným v jakémkoli
ohledu podle zákona jakékoli jurisdikce, nenaruší ani
neovlivní:

(a) legálnost, platnost či vykonatelnost jakéhokoli
jiného ustanovení této smlouvy v dané soudní
příslušnosti; nebo

(b) legálnost, platnost či vykonatelnost tohoto
nebo jakéhokoli jiného ustanovení této
smlouvy podle zákona jakékoli jiné soudní
příslušnosti.

42. Skutečnost, že kterákoli ze stran v libovolné
době nepožádá o plnění ustanovení této smlouvy druhou
stranu, nijak neovlivní právo této strany požadovat
nápravu jakéhokoli porušení jakýchkoli ustanovení této
smlouvy a tuto skutečnost nelze považovat za prominutí
jakéhokoli pokračujícího či následného porušení
takovýchto ustanovení.

43. Každá strana potvrzuje, že uzavírá tuto
smlouvu nikoli na základě jakýchkoli ujištění, slibů,
závazků, záruk či jiných prohlášení (písemných či
ústních) jakékoli povahy ani na ně nespoléhá, vyjma
případů, které mohou být výslovně uvedeny v této
smlouvě (a podobně veškeré podmínky, záruky či jiná
ustanovení nepřímo vyjádřená stanovami/předpisy nebo
zvykovým právem jsou (vyjma podvodu) tímto vyloučena
v plném rozsahu povoleném zákonem).

44. Tato distribuční smlouva, sestávající z těchto
obchodních podmínek, formuláře přihlášky distributora,
zásad a postupů a plánu odměn, představuje úplnou
dohodu mezi stranami; neexistují žádné ústní podmínky



či ujištění, váš sponzor není oprávněn je měnit a jejich
úpravy lze provést pouze písemně na základě předchozí
písemné dohody mezi společností Young Living a
distributorem.

45. Young Living může tuto smlouvu kdykoli
přidělit bez souhlasu distributora.

46. Tato smlouva se řídí anglickými zákony a bude
vykládána v souladu s nimi. Smluvní strany se tímto v
případě jakéhokoli sporu vyplývajícího z této smlouvy
nebo z jakéhokoli jiného smluvního vztahu mezi
smluvními stranami neodvolatelně podřizují nevýlučné
příslušnosti anglických soudů.


