
Etický kódex Distribučnej Siete METABOND 
 

1. ÚVOD 

Tento Etický kódex určuje pravidlá etiky týkajúce sa Partnerov Distribučnej siete METABOND 

ďalej vytvorené odborné zvyky, prijatú prax, a to v súvislosti s očakávanou normou správania. 

Etický kódex DSM sa považuje za prílohu Pravidiel spolupráce DSM, vznikol z tohto dôvodu. Kódex 

neobsahuje právne normy, ktoré sú ukotvené v hociktorých zákonoch Pravidiel o spolupráci, 

Obchodných podmienkach, ako aj v ostatných právnych predpisoch. V prípade potreby treba  

za smerodajné používať dané právne normy. 

 

1. ETICKÝ KÓDEX DISTRIBUŇEJ SIETE METABOND obsahuje tie smernice, činnosti 

a normy správania, ktoré na seba berú Partneri DSM, členovia a vedúce osoby distribučnej 

siete, a to z toho dôvodu, aby osoby činné v hodnotiacom systéme, distribučnej sieti dosiahli 

dlhodobé narastajúce výsledky. 

 

2. Ponuku DISTRIBUČNEJ SIETE METABOND (DSM) môže sprostredkovať len ten Partner, 

ktorý si osvojil dostatočné znalosti o predajnom systéme. 

 

3. Na obchodné stretnutie sa vždy dôkladne pripraví a berie zodpovednosť za skutočné 

sformulovanie cieľov záujemcov, ako aj za presné oboznámenie s podmienkami o nákupe – 

spolupráci. 

 

4. Partner posilňuje dobré meno DSM a jej partnerov, nedáva také sľuby, ktorých obsah nie je 

možné zjednotiť s Pravidlami spolupráce DSM a priloženými dokumentmi.  

 

5. Partner DSM rešpektuje rozhodnutie budúceho partnera o nákupe, o partnerovi, ktorý 

odporúča, ako aj zúčastnení sa na spolupráci. 

 

6. Vo vlastnom záujme, v záujme svojej skupiny, ako aj v záujme budúcich partnerov priebežne 

získava všetky možné informácie, vysvetlenia k činnosti. 

 

7. Postará sa o to, že informácie, ktoré získal, sa včas a úplne dostanú k zákazníkom 

a Partnerom. 

 

8. Firmu zastupuje pestovaným vzhľadom, korektným prístupom, zdvorilým správaním 

a presnosťou a k prítomným sa správa úctivo. 

 

9. Svoju činnosť vykonáva primerane dosiahnutému stupňu, s maximálnou účinnosťou 

a dlhodobo. 

 

10. Počas činnosti v sieti posilňuje sebadôveru partnerov, zákazníkov a na prácu v sieti sa 

pripraví podľa svojich najlepších vedomostí, a tak pripraví aj svojich partnerov. 

 

11. Svojou prácou, vedomosťami a správaním je príkladom. 

 

12. Partner náročný voči sebe a svojej skupine si je vedomý toho, že kvalitnú prácu vie 

vykonávať súčasne len v jednom obchodnom systéme. 

 

Podrobný ETICKÝ KÓDEX sa dá stiahnuť z webovej stránky danej krajiny,  

a to na  www.metabond.sk; www.metabond.hu, www.metabondromania.ro v jazyku danej krajiny.  

 

http://www.metabond.sk/
http://www.metabond.hu/
http://www.metabondromania.ro/

