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PRAVIDLÁ SPOLUPRÁCE 

DISTRIBUČNEJ SIETE METABOND 
(Dodatok k Zmluve o členstve) 

 
 

ktorými sa upravujú obchodné podmienky medzi Metabond Magyarország Kft., ako prevádzkovateľom (ďalej len: 

Prevádzkovateľ) MEDZINÁRODNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE METABOND (založená: 13. 05. 1994, 

ďalej: DSM) a členmi siete – Stály Zákazník a Partner (ďalej spoločne ako: Partneri). 

V Maďarsku Metabond Magyarország Kft., v Rumunsku ROSNOL Group S.R.L., na Slovensku METABOND 

SLOVAKIA, s.r.o., ako výluční distributéri produktov METABOND (ďalej: Importéri), spravia všetko v záujme toho, 

aby podľa možností čo najlepšie zásobovali potrebnými METABOND a inými produktmi Partnerov Medzinárodnej 

DSM, ďalej riadili DSM a ich vedúcich partnerov podľa svojho najlepšieho vedomia. 

 
1. Všeobecná časť 

 
1.1 Podmienky vytvorenia právnych vzťahov: 

 
Členom DSM sa môže stať každá fyzická a právna osoba, ktorá už dovŕšila 16. rok života, každá spoločnosť, ktorá 

nie je právnou osobou, ktorá uzatvorí Partnerskú zmluvu alebo zmluvu Stáleho zákazníka s Prevádzkovateľom cez 

Importérov. 

Jedna osoba alebo podnik sa môže len raz pripojiť k Distribučnej Sieti Metabond. 

Stály zákazník si môže hocikedy zriadiť členský vzťah Partnera, zachovaním svojich predošlých bodov pri udržaním 

sponzora. 

 
1.2 Spolupráca: 

 
Partner vykonáva svoju činnosť samostatne, bez distribučných záväzkov a bez záväzkov voči budovaniu obchodu, 

ale svojou činnosťou nesmie porušiť DSM a záujmy Prevádzkovateľa. Činnosť Partnera nie je priestorovo 

ohraničená, Prevádzkovateľ a Importér neurčuje výlučné pôsobisko (v rámci krajiny). 

Partner je oprávnený ako slobodný a samostatný pracovník pracovať vo svojom mene, na vlastné náklady, resp. 

na  vlastné  riziko.  Podpisom  Zmluvy  o členstve  Partner  vyhlasuje,  že  všetky  záležitosti  súvisiace  s financiami 

a daňami vykoná podľa právnych predpisov danej krajiny, a za všetky svoje činnosti súvisiace s Distribučnou Sieťou 

Metabond preberá plnú zodpovednosť. 

 
1.3 Oblasti budovania obchodu: 

 
Partner môže budovať obchod v tých krajinách, v ktorých má DSM medzinárodnú dohodu MLM (v súčasnosti 

Maďarsko, Rumunsko a Slovensko). V týchto krajinách môžu naši Partneri budovať medzinárodnú sieť a provízie 

podľa platných právnych predpisov, vo valute danej krajiny, Prevádzkovateľ - Importér danej krajiny odmeňuje 

na základe faktúry. Takto nemusí začať podnikanie v inej krajine. 

Naši partneri môžu distribuovať produkty DSM výnimočne len vo svojich krajinách. Zahraničných zákazníkov 

môžu obslúžiť len s odporúčanou spotrebnou cenou s DPH. 

 
1.4 Právne vyhlásenia, zastúpenia: 

 
Ohľadom na sprostredkovanú spotrebiteľskú a prepravnú zmluvu Partner nie je oprávnený dávať vyhlásenia v mene 

DSM, Prevádzkovateľa a Importéra. Vykonávať právne vyhlásenia môžu len Prevádzkovateľ a Importér alebo na 

základe predchádzajúcej dohody človek poverený Prevádzkovateľom alebo Importérom. V prípade reklamácie je 

oprávnený rozhodovať Prevádzkovateľ na čele krajín - Importér. 

Podpísať resp. uzavrieť Zmluvu o členstve má právo len Prevádzkovateľ a Importér ako zástupca Prevádzkovateľa. 

Partner sa podpisom Zmluvy o členstve zaväzuje, že v rámci Distribučnej Siete Metabond, ani svoju ani sieť iných 

nebude využívať na distribúciu cudzích produktov, služieb a na iné účely. Vnútorné informácie, ktoré získa od DSM, 

vlastnú  distribučnú  štruktúru  a jej  akýmikoľvek  údajmi  bude  zaobchádzať  dôverne  a tieto  nevydá  žiadnej 

konkurenčnej firme. 
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Ďalej Partner nesmie na svojich vizitkách, reklamách používať nasledovné výrazy: Metabond zástupca, zástupca 

vedenia, vysunutý zástupca, oblastný zástupca, atď. Uvádzať sa smie výlučne dosiahnutý stupeň v rámci DSM 

(Distributér, Vedúci siete, Vedúci predaja, Riaditeľ predaja, atď.). 

Úmysel zúčastniť sa na odbornej výstave, konferencii, treba oznámiť prostredníctvom sponzora Prevádzkovateľovi 

a odsúhlasiť podrobnosti, bez ohľadu na veľkosť akcie. V prípade reklamy v miestnej TV a v miestnom rádiu táto 

ohlasovacia povinnosť pretrváva, výnimkou sú celoštátne médiá, pretože v týchto, môže výrobkom a médiám 

METABOND   robiť   reklamu   výlučne   Prevádzkovateľ   a DISITRIBUČNÁ   SIEŤ   METABOND.   Partneri 

s akýmikoľvek internetovými reklamami nemôžu porušiť záujmy Prevádzkovateľa, Importéra a 

Partnerov. V prípade ceny produktov môže uvádzať výlučne len aktuálne odporúčané spotrebné ceny, a pri 

ich porušení je povinný reagovať na výzvu od Prevádzkovateľa, aby ich opravil alebo zrušil. V inom 

prípade Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 
1.5 Podmienky vzniku Zmluvy o členstve: 

 
Pripojiť sa k DSM, ako Partner alebo Stály zákazník môže fyzická aj právnická osoba. V prípade pripojenia fyzickej 

osoby sa nový Partner svojím podpisom zaväzuje, že produkty kupuje výlučne na vlastné použitie a tie ďalej 

nedistribuuje, ale môže budovať vlastnú sieť. Právnická osoba môže distribuovať produkty, ale len pri striktnom 

dodržaní zákonov. 

Partner a Stály zákazník so svojim podpisom Zmluvy o členstve akceptuje vždy aktuálne Pravidlá Spolupráce DSM, 

predpisy Partnerskej Príručky a Etického Kódexu a vzhľadom voči svojej osobe ich považuje za záväzné. 

 
Podmienky uzavretia Zmluvy o členstve sú: 

- Podpísanie   kompletne   vyplnenej   Zmluvy  o členstve   v dvoch   exemplároch   a treba   ich   poslať/doniesť 

k Prevádzkovateľovi/Importérovi. 

- Podmienkou  Partnerstva  je  zakúpenie  Jednotného  balíka,  ktorý  obsahuje  1  ks  Metabond  ECO  250  ml, 

1 ks šanón. Číslo SK-xxxxxx na Zmluve o členstve, ktorú Prevádzkovateľ / Importér pošle späť Partnerovi, bude jeho 

nové členské číslo. 

- Podmienkou  Stáleho  zákazníka   je   jednorazové   zaplatenie   registračného   poplatku.   Číslo   Z-xxxxxx 

na Zmluve o členstve, ktorú Prevádzkovateľ/Importér pošle späť k Stálemu zákazníkovi bude jeho novým členským 

číslom. 

- Odporúčanie od už registrovaného Partnera v DSM v časti Priamy organizátor (sponzor). 

- Dovŕšený 16. rok života v prípade fyzickej osoby. 

- Už existujúce členstvo v DSM alebo členstvo ukončené pred menej ako 1 rokom vylučuje uzavretie novej 

zmluvy, okrem toho prípadu, ak sa jedná o nový začiatok v línii toho istého sponzora, pretože tam nie je potrebná 

čakacia doba 1 rok. 

 
1.6 Prevod Partnerských práv a práv Stálych zákazníkov: 

 
Odcudzením podnikania je členstvo kontinuitné. Členstvo Partnera a Stáleho zákazníka samo o sebe je nepredajné. 

Obe členstvá sa dajú preniesť na podnik založený Partnerom alebo Stálym zákazníkom, na jeho manžela/manželku 

alebo na príbuzenstvo z priamej vetvy. V prípade prevodu Partnerského práva alebo práva Stáleho zákazníka je 

možné označiť aj osobu zodpovednú za produkty. Členstvo Partnera alebo Stáleho zákazníka je dediteľné. V prípade, 

ak zosnulý Partner alebo Stály zákazník nemá následného dediča do konca daného roka, tak sa jeho členstvo zruší. 

 
1.7 Zánik zmluvného práva: 

 
Výpovedná lehota zmluvného práva z oboch strán je 1 mesiac a strany sú povinné písomne túto výpoveď odôvodniť. 

Prevádzkovateľ má právo na okamžité vypovedanie zmluvného práva, ak Partner alebo Stály zákazník závažne 

poruší Pravidlá spolupráce, resp. akokoľvek ohrozuje záujmy DSM a/alebo Prevádzkovateľa (napr. porušenie 

pravidiel  v bode  1.4),  ďalej  ak distribuuje  hociktorý z produktov  z DSM  za  cenu  nižšiu,  ako  je  to  stanovené 

v aktuálnom platnom cenníku, resp. podľa ustanovení bodu 1.8. Po ukončení Partnerského členstva Prevádzkovateľ 

má právo na to, aby obsadené miesto vyradeného partnera zachoval alebo dolné línie vyradeného Partnera pripojil 

k jeho sponzorovi. 
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1.8 Časová platnosť zmluvy o členstve: 

 
Platnosť Zmluvy o členstve je platný od dátumu podpisu až do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou 

na obnovenie zmluvy (členstva) na nasledujúci kalendárny rok je nákup minimálne za 260 ( o d  1 .  j a n u á r a  

2 0 1 9  z a  2 8 6 )  bodov v aktuálnom obchodnom roku (je to platné aj v nasledujúcich rokoch). Do týchto bodov 

sa započítavajú, body za vlastný nákup a body za pripojenie nového priameho Partnera. Platnosť zmluvy zaniká, ak 

Partner alebo Stály zákazník nesplní ročný nákup za 260 ( o d  1 .  j a n u á r a  2 0 1 9  z a  2 8 6 )  bodov do konca 

aktuálneho kalendárneho roka. 

Po zániku členstva DSM je obnovenie členstva možné s tým istým Priamym organizátorom po podpísaní novej 

Zmluvy o členstve. Vtedy Partner alebo Stály zákazník dostane nové členské číslo a začne znova budovať svoju sieť 

a znova zbierať sieťové body. 1 rok po zániku členstva je možné zaregistrovať sa pod iným Priamym organizátorom. 

 
1.9 Konferencie, podujatia organizované DSM: 

 
a) Na základe členského práva: všetkým Partnerom prostredníctvom DSM organizované podujatia alebo konferencie, 

nezávisle od toho, či sú bezplatné alebo na vlastné náklady. 

b) Na základe 

pozvania: 

- Špeciálne konferencie resp. podujatia 

- Dvojdňová Konferencia pre Vedúcich Sietí pri dostatočnom počte Partnerov DSM, ktorí podľa Kariérovej tabuľky 

splnili úroveň „Vedúci Siete“, na vlastné náklady. 

- Trojdňová Konferencia pre Vedúcich Predaja pri dostatočnom počte Partnerov DSM, ktorí podľa Kariérovej 

tabuľky splnili úroveň „Vedúci Predaja“, na vlastné náklady. 

 
Cestovné náklady na konferenciu, resp. jedlá a nápoje servírované na jeho žiadosť, alebo zvláštne služby hradí 

Partner. 
 

 
 

2. Kariéra 

 
2. 1 Kvalifikácia a hodnotenie: 

 
Úroveň kvalifikácie sa upravuje výlučne na základe výkonu Partnera a ním priamo pripojených Partnerov a Stálych 

zákazníkov. Začiatok kvalifikácie je možný  od druhého stupňa podľa „Kariérovej tabuľky“  a od prvého dňa 

nasledujúceho zúčtovacieho obdobia, keďže spracovanie údajov sa vykonáva s mesačnou pravidelnosťou. Tým 

pádom nie je možné kvalifikovať sa na vyššiu úroveň počas zúčtovacieho obdobia. 

Výkon Partnera je možné vyjadriť pomocou bodov. Spôsob počítania: obrat sieťových bodov priamo pripojených 

Partnerov a body priamych Stálych zákazníkov, body získané za priame pripojenie a bodová hodnota získaná za 

vlastný nákup. Bodové hodnoty produktov obsahuje aktuálny cenník vydaný Prevádzkovateľom / Importérom. Body 

sa vždy prirátavajú už k získaným bodom na začiatku zúčtovacieho obdobia, kumulujú sa, nenulujú sa. 

Hodnotenie Partnera sa vyráta na základe výlučne platnej Kariérovej tabuľky. 
 

 
2.2 Možnosti postupu: 

 
Podľa výlučne platnej Kariérovej tabuľky existuje 12 stupňov. Dosiahnutie týchto stupňov sa viaže k nasledovným 

podmienkam: 

 
Úrovne I. - V.: 

- Partnerom I. stupňa sa automaticky stane každý, kto uzatvorí DSM Zmluvu o členstve (nie Zmluvu Stáleho 

zákazníka) s Prevádzkovateľom. 

- Partnerom II. stupňa sa stane ten, kto má dosiahnutých 1.300 (od 1.2.2019 je 1.430) bodov. 

- Partnerom III. stupňa sa stane ten, kto má dosiahnutých 9.100 (od 1.2.2019 je 10.010)  bodov. 

- K IV. stupňu je potrebných minimálne 39.000 (od 1.2.2019 je 42.900) bodov a 3 Partnerov na III. stupni, na 

rôznych sponzorských líniách. Partner na IV. stupni je oprávnený na označenie „Vedúci siete“, ktoré môže aj 

oficiálne používať (vizitka, odtlačok pečiatky, atď.). 
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- Podmienka V. stupňa je minimálny počet bodov 260.000 (od 1.2.2019 je 286.000)  a 3 Partneri na IV. stupni, 

na rôznych sponzorských líniách. Partner na V. stupni je oprávnený na označenie „Vedúci predaja“, ktoré môže aj 

oficiálne používať (vizitka, odtlačok pečiatky, atď.). 

 
Kvalifikované úrovne: 

Dosiahnutie kvalifikovaných úrovní je podmienené získaním 1100 (od 1.2.2019 je 1.210) vlastných bodov počas 

zúčtovacieho obdobia, v ktorých sú obsiahnuté aj body za priame pripojenie. 

- Dosiahnutie stupňa „Riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 30.000 (od 1.2.2019 je 33.000) 

celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 2 aktívnych [2.000 (od 1.2.2019 je 2.200)  

celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja nachádzajúcich sa na rozdielnych 

sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Železného riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 80.000 (od 1.2.2019  

je 88.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 3 aktívnych [2.000 (od 1.2.2019  

je 2.200) celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja nachádzajúcich sa  

na rozdielnych sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Bronzového riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 150.000  

(od 1.2.2019 je 165.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 5 aktívnych [2.000 

(od 1.2.2019 je 2.200)  celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja 

nachádzajúcich sa na rozdielnych sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Strieborného riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 230.000  

(od 1.2.2019 je 253.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 8 aktívnych [2.000 

(od 1.2.2019 je 2.200)  celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja 

nachádzajúcich sa na rozdielnych sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Zlatého riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 320.000 (od 1.2.2019  

je 352.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 10 aktívnych [2.000 (od 1.2.2019 

je 2.200)  celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja nachádzajúcich sa  

na rozdielnych sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Titánového riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 430.000  

(od 1.2.2019 je 473.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 13 aktívnych [2.000 

(od 1.2.2019 je 2.200)  celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja 

nachádzajúcich sa na rozdielnych sponzorských líniách. 

- Dosiahnutie stupňa „Platinového riaditeľa predaja“ je podmienené minimálnym obratom 550.000  

(od 1.2.2019 je 605.000) celkových bodov v danom zúčtovacom období a členstvom v skupine 15 aktívnych    

[2.000 (od 1.2.2019 je 2.200)  celkových bodov vo svojej sieti v danom zúčtovacom období] Vedúcich predaja 

nachádzajúcich sa na rozdielnych sponzorských líniách. 

 
Na kvalifikáciu, kde je potrebný istý počet Partnerov na istej úrovni (Vedúci siete, Vedúci predaja), nie je potrebné, 

aby osoba patrila priamo k partnerovi, ktorý má byť kvalifikovaný, môžu byť aj v hĺbke. Z jednej priamej partnerskej 

línie sa do úvahy môže brať len jeden Partner. 

Získané body, ako aj dosiahnutú úroveň si každý (výnimkou sú kvalifikované úrovne, kde to už nemá význam) aj po 

zúčtovacom období udrží, ďalej si udrží aj výhody vyplývajúce z dosiahnutého stupňa. Vyúčtovanie zúčtovacieho 

obdobia obsahuje aj nový dosiahnutý stupeň zaradenia. Úrovne nad stupňom Vedúci predaja (kvalifikované úrovne) 

sú závislé od výkonu daného zúčtovacieho obdobia, tieto nie sú ovplyvnené dosiahnutými výsledkami v predošlých 

úrovniach. Zriadenie nových úrovní v záujme vývoja siete Prevádzkovateľ nevylučuje. 
 

 
 

2.3 Partner je oprávnený: 

 
- Na výhodný nákup a predaj produktov distribuovaných Distribučnou Sieťou Metabond a to podľa bodu 1.5. 

- Pripojiť nových Partnerov a Stálych Zákazníkov. 

- Prevziať si odmeny prislúchajúce na základe výkonu a po predložení faktúry. 

- Automaticky dostávať odmeny prevodom, na základe poverenia. 

- Zúčastniť sa bezplatných motivačných konferencií, ktoré  sa  zabezpečujú  na  základe  dosiahnutej  úrovni 

(viď bod 2.6). 
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- Zúčastniť sa na verejnom školení a podujatí usporiadané DSM. 

- Prevziať si odmeny za dosiahnuté úrovne (viď bod 2.6). 

- Aktívni Partneri sú zainteresovaní a oprávnení teoreticky aj prakticky pomôcť svojim obchodným Partnerom 

a pomôcť odovzdávaním informácií rýchlo a presne. 

 
2.4 Provízia Partnera sa skladá z nasledovného: 

 
a) Pri vlastnom nákupe je to rozdiel medzi partnerskou cenou a aktuálnym stupňom Kariérovej tabuľky. 

b) Za pripojenie nového Partnera na základe aktuálnej Kariérovej tabuľky a cenníka. 

c) Provízia z obratu za pripojených Partnerov a Stálych zákazníkov z rozdielu medzi úrovňami (ak je rozdiel), a to 

na základe násobiteľov aktuálnej Kariérovej tabuľky. 

d) Provízia z obratu na kvalifikovaných úrovniach sa vypočíta na základe vybudovanej kvalifikovanej skupiny podľa 

aktuálnej Kariérovej tabuľky a cenníka. Provízia z obratu na kvalifikovaných úrovniach samozrejme vzniká len 

v prípade rozdielu úrovní a jej výška sa vyráta z rozdielu úrovni Partnera a medzi jeho najvyššie kvalifikovaných 

Partnerov v sieti. 

e) Vernostný bonus, ktorý sa udeľuje na každej kvalifikovanej úrovni na základe aktuálnej Kariérovej tabuľky a na 

základe splnenia bodov vymenovaných v bode 2.5, a to raz ročne. 

 
Provízia za zahraničných Partnerov a skupín je ovplyvnená podľa aktuálneho cenníka a Kariérovej tabuľky v danej 

krajine a aktuálneho devízového kurzu. 

 
2.5 Podmienky vyplatenia provízii: 

 
Po skončení daného zúčtovacieho obdobia na základe vyúčtovania je Partner oprávnený podľa pravidiel uvedených 

v bode 3. prevziať odmenu na základe faktúry, čo môže byť realizované aj automatickým prevodom. 

V mesačnom vyúčtovaní na kvalifikovaných úrovniach podľa aktuálnej Kariérovej Tabuľky sa vyráta vernostný 

bonus. Vernostný bonus sa vypláca raz ročne, a to na základe Prevádzkovateľom zaslaného „Potvrdenia o výkone“, 

výlučne bankovým prevodom v mesiaci december. Bonusové obdobie trvá vždy od januára do decembra. V každom 

zúčtovacom období sa vyráta, ale aktuálnym sa stáva len po zúčtovacom období v decembri, ak Prevádzkovateľ uzná 

„Potvrdenie o výkone“ ako vyplatiteľné. 
 

 
Podmienky vyplatenia vernostného bonusu: 

a) Je potrebné dosiahnuť priemerný počet bodov v danom roku (od januára – do decembra), alebo treba prevýšiť 

priemerný počet bodov rovnakého obdobia z predchádzajúceho roka. V roku dosiahnutia kvalifikovanej úrovni 

(prerušený rok) nie je k dispozícii porovnanie, teda táto podmienka sa považuje za splnenú. 

b) Kvalifikovaný Riaditeľ  musí  vykazovať  aktivitu,  musí  registrovať  nových  priamych  Partnerov  a ročne 

sa zúčastniť minimálne 2 centrálnych podujatí. V prípade prerušeného roka Prevádzkovateľ zváži aktivitu 

kvalifikovaného Riaditeľa predaja. 

c) Kvalifikovaný riaditeľ musí usporiadať vo vlastnej skupine ročne minimálne 2 krát školenie s väčším počtom 

zúčastnených (min. 30 osôb), kde on sám svojou účasťou, organizáciou, prednášaním bude napomáhať vo vývoji 

nových Partnerov. V prípade prerušeného roka Prevádzkovateľ zváži osobnú spoluprácu kvalifikovaného Riaditeľa 

predaja v školení siete. 

d) V prípade „vis maior“ Prevádzkovateľ zváži vplyv nezávislých vonkajších faktov na kvalifikovaného Riaditeľa 

a zoberie ich do úvahy pri rozhodovaní o výške vernostného bonusu. 

 
2.6 Odmeny: 

 
Partneri dostávajú rozdielne odmeny na základe dosiahnutia rozdielnych úrovní: 

- V prípade  dosiahnutia  4.  stupňa   1   ks   pečiatkové   pero,   60,-   EUR   alebo   dvojdňová   konferencia 

pre Vedúcich Siete. 

- V prípade  dosiahnutia  5.  stupňa   1   ks   náramkové   hodinky,   120,-   EUR   alebo trojdňová   konferencia 

pre Riaditeľov Siete. 

- V prípade dosiahnutia stupňa Riaditeľ predaja je to 300,- EUR. 

- V prípade dosiahnutia Železného stupňa je to 1 ks odznaku a 1.000,- EUR. 

- V prípade dosiahnutia Bronzového stupňa je to 1 ks odznaku a 1.700,- EUR. 
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- V prípade dosiahnutia Strieborného stupňa je to 1 ks odznaku a 3.000,- EUR. 

- V prípade dosiahnutia Zlatého stupňa je to 1 ks odznaku a 9.000,- EUR. 

- V prípade dosiahnutia Titánového stupňa je to 1 ks odznaku a 12.000,- EUR. 

- V prípade dosiahnutia Platinového stupňa je to 1 ks odznaku a 15.600,- EUR. 
 

 
Odmeny sú chránené pred infláciou, preto sú uvádzané v približnom brutto EURO hodnoty. 

Prevzatie odmien sa uskutočňuje osobne počas podujatí. V prípade ospravedlnenej neprítomnosti je možné prevziať 

odmenu na neskoršom podujatí. 

Prevádzkovateľ a DSM si vyhradzujú právo aj možnosti pravidelných odmien mimo Kariérovej tabuľky pre 

Partnerov, ktorí podporujú, rozvíjajú prácu siete. 

Po získaní odmien je potrebné zaplatiť dane, preto Prevádzkovateľ zabezpečuje sumu potrebnú na zakúpenie odmien, 

je potrebné predložiť aj faktúru. Odmeny a konferencie (ako odmeny) sú prístupné len pre oprávnených, teda tieto nie 

sú prenášateľné. 

 
3. Hodnotenie, zúčtovanie a možnosť výberu provízie 

 
Za zúčtovacie obdobie sa považuje 00:00 hodina prvého dňa predmetného mesiaca a 24:00 hodina posledného dňa 

predmetného mesiaca. Výnimku tvoria mesiace november a december, keď sa pod účtovacím obdobím rozumie 

obdobie od 1. novembra do polovice decembra (v každom roku zvlášť stanoveného dňa). Zmena úrovne (podľa 

aktuálnej Kariérovej tabuľky) nie je možná počas zúčtovacieho obdobia. Základ zúčtovania vždy tvorí aktuálna 

Kariérová tabuľka. 

Výplata odmien sa uskutočňuje na základe faktúry alebo vo forme výhodného nákupu produktov. Výšku odmien 

každý Partner (ktorý mal bodový obrat) v predmetnom mesiaci, si môže pozrieť a/alebo stiahnuť z webovej stránky 

Metabond. 

V prípade platby na základe faktúry podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH, sa vyplatí netto suma uvedená 

na vyúčtovaní. Faktúru za provízie je možné vystaviť len na meno toho Partnera, ktorý je uvedený aj na vyúčtovaní. 

V prípade, ak sa do METABOND SLOVAKIA, s.r.o. pošle poverenie, existuje možnosť pre tých Partnerov, ktorí sú 

podnikateľmi, automatické zasielanie odmien na základe zaslanej faktúry. A to tým spôsobom, že Partner poverí 

Prevádzkovateľa, že môže na jeho meno vystaviť faktúru a na faktúre uvedené odmeny automaticky poslal 

bankovým prevodom. V takomto prípade je Partner povinný faktúru, ktorú mu Prevádzkovateľ poslal poštou, uviesť 

v účtovníctve. Formulár je možné získať na sídle, resp. je možné stiahnuť ho z webovej stránky www.metabond-

slovakia.sk. 

Odmeny uvedené na vyúčtovaní sa nevyplácajú poštovým poukazom. 

 
Výlučne iba Partneri od 1. až do 5. stupňa majú možnosť, aby body získané za vlastné nákupy použili na výhodný 

nákup. Odmeny za aktuálny mesiac obsahuje mesačné vyúčtovanie. Pri výhodnom nákupe odmenu (sieťovú 

províziu) je možné využiť až do výšky 50 % z nákupu. Ceny produktov, ktoré je možné zakúpiť za body, obsahuje 

výlučne platný cenník, stĺpec „partnerská cena“. Body získané pri využití výhodného nákupu budú tiež započítané do 

vyúčtovania.  Na  základe   bodov   je   možný   výhodný   nákup   všetkých   produktov,   ktoré   sú   obsiahnuté 

vo výlučne platnej „Tabuľke jednotnej ceny“, ktorú vydala Distribučná sieť Metabond. 

Reklamácie ohľadom hodnotenia výkonu je možné podať Prevádzkovateľovi do 20 dňa nasledovného mesiaca, a to 

písomne. O posúdení reklamácie pošle Prevádzkovateľ písomnú odpoveď. Vyplatenie odmeny alebo výhodný nákup 

je možný len do 10. januára nasledujúceho roka po predmetnom roku (aj spolu). Body predmetného roka po tomto 

termíne strácajú platnosť, nie je možné ich použiť. Odmeny partnerovi sa vyplácajú až dovtedy, kým je platná 

právna zmluva s Prevádzkovateľom. 

 
4. Zodpovednosť 

 
Prevádzkovatelia majú na METABOND produkty vo svojich krajinách poistenie zodpovednosti za produkt. 

Podmienkou tohto je presné  a korektné informovanie zákazníka, do ktorého sa zahŕňa aj informácia  nalepená 

na každý jeden METABOND  produkt, a to v jazyku danej krajiny.  Za nesprávne informácie a nedorozumenia 

z týchto vyplývajúcich, ako ani za nesprávne použitie a z toho vyplývajúce škody ani výrobca, ani Prevádzkovateľ 

a ani poisťovňa nepreberá zodpovednosť. V takomto prípade zaťažuje oprávnené požadovanie nahradenia škody 

Partnera. 

http://www.metabond-slovakia.sk/
http://www.metabond-slovakia.sk/
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Pravidlá spolupráce DSM a jej doplnky sú prílohou každej Zmluvy o členstve, ako aj Partnerského jednotného 

balíčka. 

Metabond Magyarország Kft., ROSNOL Group S.R.L. , a METABOND SLOVAKIA, s.r.o. ako Prevádzkovatelia si 

vyhradzujú právo na zmenu Pravidiel o spolupráci v záujme vylepšenia DISTRIBUČNEJ SIETE METABOND, ako 

aj v prípade zmeny hospodárskych pravidiel. 

 
DISTRIBUČNÁ SIEŤ METABOND 

 
V Kolárove 01. októbra 2018 


