Všeobecné podmínky členství v Klubu ESSENS
Klub ESSENS byl založen a je navenek reprezentován společností ESSENS EUROPE SE, IČ: 293 75 819, DIČ: CZ29375819,
se sídlem v České republice, Brno, Zaoralova 3045/1e, PSČ: 628 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně pod spisovou značkou H 264, dále uváděna pouze jako ESSENS.

1. Členem může být fyzická osoba starší 16-ti let nebo právnická osoba.
2. Členství v Klubu ESSENS vzniká dnem provedení ON-LINE registrace na jakékoli z oficiálních webových stránek
ESSENS.

3. Po úspěšně provedené ON-LINE registraci obdrží Člen na e-mailovou adresu uvedenou při registraci potvrzení
o vzniku členství s přidělením členského čísla a unikátního hesla. Tyto údaje jsou nezbytné pro vstup – přihlášení do
členské části jakýchkoli oficiálních webových stránek ESSENS. Člen se zavazuje uvést při ON-LINE registraci všechny
požadované identifikační a kontaktní údaje a dále se zavazuje při jakékoli změně těchto údajů tyto aktualizovat na
oficiálních webových stránkách ESSENS v záložce Moje kancelář – Můj profil – Kontaktní údaje. ESSENS nenese
žádnou odpovědnost za nesprávné kontaktní údaje Člena v evidenci ESSENS a následné chybné doručování při
oficiální komunikaci mezi ESSENS a Členem.

4. ESSENS neodpovídá za škody způsobené tím, že Člen vyzradí svoje členské číslo nebo heslo třetím osobám.
5. Člen může být držitelem pouze jednoho členského čísla. V případě zjištění existence opakovaně provedené registrace
i skrytým způsobem, bude považována za platnou pouze první, všechny následné budou anulovány.

6. Člen má právo objednávat - nakupovat produkty ESSENS za členské ceny, vykonávat přímý prodej produktů ESSENS
vlastním jménem a na vlastní účet jako samostatně podnikající subjekt a poskytovat reklamní služby ve prospěch
obchodní značky ESSENS (sponzorovat - registrovat nové členy do Klubu ESSENS). V takovém případě je povinen
dodržovat související zákony a předpisy v zemi výkonu takové činnosti, podávat stanovená daňová přiznání a další
přehledy. Pokud Členu vznikne nárok na výplatu provizí získaných na základě Marketingového plánu ESSENS, jejich
výplata se řídí Podmínkami pro výplatu provizí člena Klubu ESSENS platnými v dané zemi Člena. Člen není obchodním
zástupcem ESSENS či zaměstnancem ESSENS nebo jakékoli franchízové pobočky ESSENS.

7. Za objednávku - nákup označených produktů ESSENS získává Člen body. Seznam bodovaných produktů, a také
množství bodů získaných za nákup daného produktu ESSENS je dostupný na oficiálních webových stránkách
příslušné franchízové pobočky ESSENS nebo budou tyto informace sděleny na požádání u příslušné franchízové
pobočky ESSENS.

8. Člen má umožněno objednávat - nakupovat produkty ESSENS u příslušné franchízové pobočky ESSENS dle svého
trvalého bydliště nebo místa podnikání neomezeně, u ostatních franchízových poboček ESSENS má možnost
objednávat - nakupovat produkty ESSENS s tím, že za takovou objednávku může získat bodové ohodnocení do
maximální výše 100 bodů za jeden kalendářní měsíc. O případných výjimkách rozhoduje příslušná franchízová
pobočka ESSENS.

9. Člen se zavazuje převzít zásilky s jím objednanými produkty ESSENS v odběrní lhůtě a zaplatit za ně. V případě
opakovaného nepřevzetí objednaných produktů uhradí Člen příslušné franchízové pobočce ESSENS náklady spojené
s odesláním a vrácením zásilky. Opakované nepřevzetí zásilky s objednanými produkty ESSENS je považováno
za opakované porušování Všeobecných podmínek členství v Klubu ESSENS. Franchízová pobočka ESSENS má právo
odmítnout realizaci objednávek takového člena, který se opakovaně dopouští výše uvedeného, a také má právo
na stržení nákladů spojených s odesláním a vrácením zásilky z provize tohoto člena, která mu náleží. V případě, že
nebude možné uplatnit srážku nákladů spojených s odesláním a vrácením zásilky z provizí tohoto člena, má příslušná
franchízová pobočka ESSENS právo realizovat další objednávku tohoto člena až po uhrazení dlužných nákladů.

10. Člen zabývající se prodejem produktů ESSENS, může prezentovat a nabízet tyto produkty osobně formou přímého
prodeje nebo na trzích, jarmarcích, festivalech a podobných akcích, ale výhradně za účelem reklamy nebo sponzorování
- registrování nových členů do Klubu ESSENS. Prodej produktů ESSENS v kamenných maloobchodních prodejnách,
v prodejních a pouličních stáncích a rovněž prostřednictvím internetových aukcí či jiným podobným způsobem, který
je v rozporu s podstatou přímého prodeje, je zakázán. Prodej přes vlastní internetový obchod s pevnou prodejní
cenou tímto zakázán není a podléhá schválení marketingového oddělení příslušné franchízové pobočky ESSENS.

11. V případě podnikatelské činnosti Člena v souvislosti se spoluprací s ESSENS tato nenese odpovědnost za to,
že Člen nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že Člen nepřizná nebo nezaplatí příslušné
daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.

12. Člen je povinen poskytovat zákazníkům, zájemcům o členství v Klubu ESSENS a ostatním členům pravdivé informace
o cenách, vlastnostech a dostupnosti produktů z nabídky ESSENS způsobem jasným a totožným s údaji z aktuálních
informačních, reklamních a akčních materiálů vydaných ESSENS nebo příslušnou franchízovou pobočkou ESSENS
s ohledem na to, že produkty ESSENS jsou originálními produkty řádně registrovanými a certifikovanými pro daný
trh. Člen nesmí v žádném případě uvádět zájemce o produkty nebo spolupráci s ESSENS jakkoli v omyl pomocí
srovnávací reklamy nebo přirovnáváním k produktům jiných značek. Všechny potřebné informace jsou dostupné
v oficiálních tištěných publikacích a prezentačních materiálech vydaných ESSENS nebo na oficiálních webových
stránkách ESSENS a sociálních médiích spravovaných ESSENS nebo příslušnou franchízovou pobočkou ESSENS.

13. Člen se zavazuje zdržet se jednání, které by mohlo jakkoli poškodit či způsobit finanční nebo jinou újmu ESSENS,
jakékoli franchízové pobočky ESSENS, jakéhokoli jiného člena Klubu ESSENS nebo jakéhokoli koncového spotřebitele
produktů ESSENS. Zejména se Člen v případě jakýchkoli obchodních aktivit nesouvisejících s ESSENS zavazuje zdržet
se jednání, spočívajícího ve zneužívání osobních a kontaktních údajů jiných členů Klubu ESSENS nebo obchodních
informací a know-how získaných na základě spolupráce s ESSENS, a to po dobu aktivního členství, tak v případě
pozastavení nebo zániku členství v Klubu ESSENS. V opačném případě je ESSENS oprávněna domáhat se vzniklých
škod soudní cestou.

14. Na individuální publikování nebo individuální reklamu obsahující jakékoli logo ESSENS, slovo nebo slovní spojení
obsahující ESSENS, případně oficiální fotografii nebo grafiku ESSENS si Člen vyžádá souhlas ESSENS nebo příslušné
franchízové pobočky ESSENS. Člen nemůže jakkoli měnit vzhled produktů nebo oficiálních materiálů ESSENS.

15. Člen je povinen sledovat případné změny v informačních materiálech a na oficiálních webových stránkách ESSENS
nebo příslušné franchízové pobočky ESSENS, ve Všeobecných podmínkách členství v Klubu ESSENS, v souvisejících
podmínkách a pravidlech, které mu budou ESSENS zasílány elektronickou cestou nebo uveřejňovány na oficiálních
webových stránkách ESSENS.

16. Změny Všeobecných podmínek členství v Klubu ESSENS, souvisejících podmínek a pravidel jsou platné a účinné
dnem jejich rozeslání a uveřejnění na oficiálních webových stránkách ESSENS.

17. V případě porušení jakýchkoli ustanovení Všeobecných podmínek členství v Klubu ESSENS může být členství Členovi
dočasně pozastaveno se stanovením přiměřené lhůty pro sjednání nápravy.

18. Členství v Klubu ESSENS je dědičné. Dále je členství v Klubu ESSENS převoditelné na třetí osobu, která není členem
Klubu ESSENS, pouze s písemným souhlasem ESSENS a pod podmínkou dodržení příslušných zákonů dané země.

19. Členství zaniká (a) pokud nově registrovaný Člen do 30-ti kalendářních dnů od provedení ON-LINE registrace neučiní
žádnou osobní objednávku - nákup bodovaných produktů ESSENS, (b) pokud Člen za posledních 365 kalendářních
dnů neučinil žádnou osobní objednávku - nákup bodovaných produktů ESSENS a neučiní tak ani v náhradní lhůtě
30-ti kalendářních dnů od doručení upozornění – výzvy ke sjednání nápravy zaslané ESSENS Členovi, (c) dohodou
ESSENS a Člena, (d) jednostrannou výpovědí členství jakoukoli ze stran, u výpovědi ze strany ESSENS pouze
v případě opakovaného porušování Všeobecných podmínek členství v Klubu ESSENS, případně nesjednáním nápravy
ve stanovené lhůtě u pozastavení členství v Klubu ESSENS. Výzva ke sjednání nápravy nebo výpověď členství nabývá
účinnosti elektronickým doručením na e-mailovou adresu Člena uvedenou při registraci nebo aktualizovanou na
oficiálních webových stránkách ESSENS v záložce Moje kancelář – Můj profil – Kontaktní údaje nebo do schránky
v záložce Moje kancelář – ESSENS messenger, obojí dostupné po přihlášení Člena na jakýchkoli oficiálních webových
stránkách ESSENS.

20. Neplatnost nebo neúčinnost části nebo některého ustanovení nezakládá neplatnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení Všeobecných podmínek členství v Klubu ESSENS. Rozhodné právo platné pro účely členství v Klubu
ESSENS je právo České republiky. Co není upraveno Všeobecnými podmínkami členství v Klubu ESSENS, souvisejícími
podmínkami nebo pravidly, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku, tedy zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
a rozhodným soudem je Městský soud v Brně, Česká republika.

