Dodatok k Všeobecným obchodným podmienkam CLUBu NFD č. 1

DESATORO
člena Clubu NFD
Tento dokument je výťah dôležitých bodov vzťahujúcich sa na člena a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných
obchodných podmienok CLUBu NFD.
1. Zoznámiš sa so Stanovami Clubu NFD, Stanovami NFD, Všeobecnými obchodnými podmienkami a Etickým

kódexom a budeš sa nimi riadiť.
2. Budeš včas aktualizovať svoje kontaktné údaje v členskej zóne Clubu NFD (SAMKO).
3.

Ako člen družstva používaj produkty družstva.

4.

Ak máš AC alebo EC členstvo, rob minimálne 5 bodov obratu aby si mal istotu, že ti budú pridelené zľavové body,
pokiaľ ti na ne vznikne nárok.

5.

Ako člen Clubu NFD urob pravidelný obrat minimálne jedenkrát počas nasledujúcich 6 mesiacov, inak Ti bude
členstvo úplne zrušené.

6. Ak si aktívny a registruješ ďalších členov Clubu NFD, ako sponzor máš tieto povinnosti:
(a) budeš mať aktivovaný svoj kód prezentéra, ktorý musíš obnoviť minimálne raz za dva roky účasťou na

prezentačnom WS.
(b) budeš pravidelne vykonávať pracovné porady a obchodné štarty pre svojich obchodných partnerov
(c) budeš vždy informovať svoju frontovú líniu o zmenách a novinkách v Clube NFD

(Neplnenie týchto povinností môže viesť k tomu, že niekto z Tvojej frontovej línie môže požiadať o zmenu
sponzora z dôvodu Tvojej pasivity.)
7.

Bez súhlasu NFD nebudeš šíriť medzi členmi Clubu NFD informácie o iných obchodných príležitostiach, ktoré
nesúvisia s činnosťou NFD.

8. Bez súhlasu NFD nebudeš:
a) používať loga NFD a loga jeho obchodných partnerov
b) prezrádzať firemné know-how, refundačný vzorec a iné informácie, ktoré môžu byť predmetom obchodného

tajomstva, tretím osobám
c) tvoriť a používať vlastné propagačné materiály Clubu NFD
d) vytvárať vlastné webové prezentácie a ponúkať výhody členstva v Clube NFD formou nevyžiadaných e-mailov,

prostredníctvom sociálnych sietí, letákov a pod.
Za porušenie bodov 7. a 8. môžeš byť bez náhrady vylúčený z Clubu NFD aj z NFD.
9. Pre získanie renty z aktívnej činnosti:
a) dosiahneš 7. pozíciu v kariére (pozícia "Rentiér")
b) budeš mať minimálne 15 obchodných partnerov na frontovej línii, z toho aspoň 7 s AC alebo EC členstvom
c) v rámci Univerzity NFD dosiahneš minimálne 2. triedu
d) dve Tvoje obchodné vetvy dosiahnu historicky minimálne 1x 5.obratovú pozíciu (4000 bodov z obratov).
10. Do úplnej obchodnej pasivity môžeš prejsť až po osamostatnení tvojich obchodných tímov.* Inak v prípade Tvojej

pasivity môže Rada Clubu NFD rozhodnúť o prerozdelení provízie medzi členov Clubu NFD, ktorí sa o Tvoju
obchodnú sieť postarali.
Vysvetlivky:
* Do štvrtej triedy sa dostanete tak, že vychováš 7 obchodných partnerov ktorí dosiahli 3.triedu. Tretiu triedu dosiahneš tak, že vychováš 7
obchodných partnerov, ktorí dosiahli 2.triedu. Druhú triedu dosiahneš tak, že Tvoji siedmi obchodní partneri absolvujú Prezentačný Workshop.
* Aktualizácia 31.07.2017

