
Registrační formulář 

Jméno a příjmení/obchodní jméno:1  

Bytem/místo podnikání:2  

Datum narození/IČ:3, 4  

DIČ:5  

Číslo účtu:  

Informace o zápise v obchodním rejstříku:6  

E-mail.:  

Telefonní číslo:  

(dále jen „Partner“)  

Údaje k uživatelskému účtu Partnera 

Uživatelské jméno:  

Heslo:  

Ověření hesla:   

 
 
Údaje je třeba v případě jakékoli změny ihned aktualizovat, aby byla zajištěna bezproblémová spolupráce.  
 
S každou osobou může být uzavřena pouze jedna smlouva o spolupráci – každá osoba může mít jen jeden uživatelský účet.  
 

 Spolupráci navazuji v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti se samostatným výkonem svého povolání 

 
 

 Souhlasím s podmínkami spolupráce a se zpracováním osobních údajů 

                                                           
1 Uzavírá-li osoba smlouvou v souvislosti se svým podnikáním, vyplní obchodní jméno/firmu. 
2 Uzavírá-li osoba smlouvou v souvislosti se svým podnikáním, vyplní místo podnikání. 
3 Zejména s ohledem na to, že přípravky, jež jsou předmětem prodeje, mají předepsané dávkování a mezi bezpečnostní opatření spadá, 
že musí být uloženy mimo dosah dětí, může být smlouva uzavřena pouze s člověkem, který nabyl plné svéprávnosti. Nezletilý, který nabyl 
plné svéprávnosti, musí tuto skutečnost před uzavřením smlouvy řádně prokázat.  
4 Uzavírá-li osoba smlouvou v souvislosti se svým podnikáním, vyplní IČ. 
5 Je-li osoba plátcem DPH, vyplní DIČ. 
6 Vyplní pouze právnická osoba. 



Podmínky spolupráce Partnera a Nutra-Bona 
 

Část I. 
Spolupráce 

1. Řádným vyplněním registračního formuláře a souhlasem s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), po 
zpětném potvrzení (viz část V. článek 2), je uzavřena smlouva o spolupráci mezi Partnerem a Nutra-Bona s.r.o., se sídlem 
Růžová 124, 252 28 Černošice, zaspané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39820, IČ 61677914 (dále jen „Nutra-
Bona“) – dále také jen „Smlouva o spolupráci“. 

2. Vzájemnou spoluprací se rozumí (část II.) koupě zboží Partnerem od Nutra-Bona a (část III.) a zapojení Partnera do 
obchodního systému Nutra-Bona prostřednictvím zprostředkováním příležitosti k uzavírání rámcových kupních smluv a 
smluv o zprostředkování se třetími osobami Partnerem pro Nutra-Bona. 

3. Přijetím těchto VOP Partner s Nutra-Bona uzavírá: 
a) rámcovou kupní smlouvu, jež tvoří základní rámec pro koupi zboží Nutra-Bona Partnerem. Obsah rámcové kupní 

smlouvy upravují části II., IV. a V. těchto VOP. 
b) smlouvu o zprostředkování příležitosti uzavírání rámcových kupních smluv a smluv o zprostředkování se třetími 

osobami Partnerem pro Nutra-Bona. Obsah smlouvy o zprostředkování upravují části III., IV. a V. těchto VOP. 
 

Část II. 
Rámcová kupní smlouva 

 
Článek 1. 

Úvodní ustanovení 
1. Předmětem činnosti Nutra-Bona je krom jiného prodej doplňků stravy (dále jen „zboží“).  
2. Rámcová kupní smlouva tvoří základní rámec pro koupi a prodej zboží a poskytování souvisejících služeb Nutra-Bona 

Partnerovi, jak jsou vymezeny níže. Stanoví podmínky placení a upravuje související vztahy, práva a povinnosti stran, včetně 
zajištění a utvrzení závazků vzniklých v souvislosti se  spoluprací stran.  

3. Níže uvedeným způsobem budou strany uzavírat jednotlivé (dílčí) kupní smlouvy, jejichž obsah (práva a povinnosti stran) se 
bude řídit v základu touto rámcovou smlouvou, nebude-li výslovně ujednáno jinak.  

4. Na základě smluv ve smyslu předchozího odstavce bude Nutra-Bona Partnerovi dodávat zboží a služby z aktuální nabídky 
podle prodejních, dodacích a záručních podmínek Nutra-Bona, jak jsou zavedeny v této smlouvě, resp. jak plynou 
z dokumentace Nutra-Bona, jak je dostupná na webových stránkách nebo v Knihovně Multimediálního prostředí (viz část V. 
článek 3.); prodejní, dodací a záruční podmínky Nutra-Bona obsažené v dokumentech na webových stránkách nebo 
v Knihovně Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.) mají přednost před podmínkami této smlouvy s tím, že účinnosti 
tyto nebo jejich změny nabývají okamžikem oznámení Partnerovi prostřednictvím elektronické pošty.  

5. Kupující bude za níže ujednaných podmínek objednané zboží a služby odebírat a řádně a včas platit prodávajícím 
stanovenou nebo ujednanou cenu. 

 
Článek 2.  

Kupní smlouva 
1. Poptat zboží u Nutra-Bona za účelem uzavření kupní smlouvy lze pouze prostřednictvím objednávky učiněné v rámci 

Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.). Při označení kupujícího budou užity Údaje Partnera (viz část IV. čl. 1 odst. 
1).  

2. Poptávka musí obsahovat informace uvedené v objednávkovém formuláři Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.). 
3. V rozsahu, v jakém bude objednávka zpětně potvrzena, Partnera zavazuje; obsah kupní smlouvy odpovídá z hlediska 

předmětu plnění obsahu potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se provádí na adresu elektronické pošty kupujícího, jak 
je zavedena v Multimediálním prostředí (viz část V. článek 3.). Potvrzení obsahuje i dobu (zpravidla datum) a místo dodání 
zboží, včetně způsobu dodání a způsobu úhrady dodání zboží, je-li dodáváno jinak než mimo provozovnu či sklad Nutra-
Bona. Kupující má možnost do druhého dne do 12 hodin po přijetí potvrzení objednávky ve smyslu tohoto odstavce 
potvrzení objednávky odmítnout – odmítnutím objednávky se závazky stran ve vztahu k předmětné objednávce od počátku 
ruší; žádná strana nemá právo na náhradu vzniklých nákladů. 

4. Obsah kupní smlouvy v rozsahu, v jakém nebude plynout přímo z objednávky a této smlouvy, se bude řídit prodejními, 
dodacími a záručními podmínkami Nutra-Bona, jak jsou zavedeny v této smlouvě, resp. jak plynou z dokumentace Nutra-
Bona, která je dostupná na webových stránkách nebo v Knihovně Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.); prodejní, 
dodací a záruční podmínky Nutra-Bona obsažené v dokumentech na webových stránkách nebo v Knihovně Multimediálního 
prostředí (viz část V. článek 3.) mají přednost před podmínkami této smlouvy s tím, že účinnosti tyto nebo jejich změny 
nabývají okamžikem oznámení Partnerovi prostřednictvím elektronické pošty.  

5. Dodací podmínky se sjednávají takto:  
2.5.1. Partner je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Partnera nutno zboží doručovat 

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Partner povinen uhradit náklady spojené s 
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, nedohodnou-li se strany jinak 



nebo nesdělí-li Nutra-Bona, že nepožaduje hrazení nákladů za opakované doručení. 
2.5.2. Při převzetí zboží od přepravce je Partner povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv 

závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí 
do zásilky nemusí Partner zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou 
upravit zvláštní dodací podmínky Nutra-Bona, jsou-li vydány. 

2.5.3. Nutra-Bona je oprávněna účtovat Partnerovi manipulační a/nebo doručovací poplatek v případě, že se zásilka vrátí 
jako nedoručitelná nebo Partner nepřevezme zásilku od kurýra/doručovatele, či zásilku nevyzvedne na poště ve 
lhůtě pro její uložen 

6. Cena zboží a služeb se řídí ceníkem Nutra-Bona, nebude-li mezi stranami stran konkrétní objednávky jiná (přímá) dohoda o 
ceně; rozhodující je stav ceníku v době doručení objednávky ze strany Partnera. V případě zboží a služeb neobsažených v 
ceníku bude cena určena smluvně vždy. 

7. Kupní cena je platná předem na základě faktury vystavené Nutra-Bona. Lhůta splatnosti bude 14 dní.  
8. Dnem zaplacení kupní ceny je den, v němž budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Nutra-Bona uvedený na 

faktuře. V případě plateb v hotovosti je kupní cena zaplacena převzetím peněz Nutra-Bona a vystavením příjmového 
dokladu.  

9. V případě prodlení Partnera s placením má Nutra-Bona právo na úrok z prodlení dle zákonné sazby.  
10. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Nutra-Bona nebo v katalogu Nutra-Bona je informativního 

charakteru a Nutra-Bona není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, resp. za zde prezentované ceny. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

11. Práva z vadného plnění a reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem Nutra-Bona.  
12. Nutra-Bona si vyhrazuje právo na odstoupení od (dílčí) kupní smlouvy v případech, že: (a) se zboží již nevyrábí nebo 

nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena; nebo (b) objednané zboží bylo z technických důvodů či 
neodstranitelných vad stažen z trhu. 
 

Článek 3 
Odstoupení od smlouvy a další práva spotřebitele 

1. Tento článek platí pouze pro Partnera, který je spotřebitelem a uzavírá (dílčí) kupní smlouvu distančním způsobem. 
2. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo 

upraveno podle přání Partnera nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i 
zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, 
které spotřebitel/Partner z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

3. Partner má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni od převzetí zboží/je-
li předmětem plnění několik druhů zboží nebo dodání několika částí od převzetí poslední dodávky zboží. Pro zachování lhůty 
postačuje odeslání odstoupení před jejím uplynutím. 

4. Právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit prostřednictvím vzorového formuláře (není to však povinností) zaslaného na adresu 
Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5 nebo prostřednictvím internetového formuláře dostupného v rámci Multimediálního 
prostředí (viz část V. článek 3.). Využije-li Partner webového formuláře, bude mu zasláno na určenou adresu elektronické 
pošty potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.  

5. Odstoupí-li Partner od (dílčí) kupní smlouvy, vrátí mu Nutra-Bona bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy Nutra-Bona bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které Nutra-Bona od Partnera obdržela, 
včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Partnerem zvoleného způsobu dodání, který je 
jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Nutra-Bona). Pro vrácení plateb použije Nutra-Bona stejný 
platební prostředek, který Partner použil pro provedení počáteční transakce, pokud Partner výslovně neurčil jinak. 
Odstoupením od smlouvy nevzniknou Partnerovi žádné další náklady. Platba bude Partnerovi vrácena až po obdržení 
vráceného zboží nebo prokázání zpětného odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve. 

6. Partner je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zboží zaslat 
zpět nebo jej předat Nutra-Bona na adrese Hořejší nábřeží 785/23, 150 00 Praha 5. Lhůta se považuje za zachovanou, 
pokud bude zboží ve smyslu předchozí věty odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.  

7. Partner ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. 
8. Partner odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k 

obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 
9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Nutra-Bona oprávněna jednostranně započíst proti nároku Partner na vrácení 

kupní ceny, přičemž stejně tak je Nutra-Bona oprávněna si vůči nároku Partnera na vrácení kupní ceny započíst jakoukoli 
splatnou pohledávku vůči Partnerovi. 

10. Je-li společně se zbožím poskytnut Partnerovi dárek, je darovací smlouva mezi Nutra-Bona a Partnerem uzavřena s 
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Partnerem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového 
dárku účinnosti a Partner je povinen spolu se zbožím Nutra-Bona vrátit i poskytnutý dárek. 

11. Partner se může v souvislosti s uplatňováním svých spotřebitelských práv obrátit s žádosti o pomoc jak na sdružení ochrany 
spotřebitelů http://www.asociace-sos.cz/, tak se může s podnětem obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.  

12. Pro účely realizaci spotřebitelských práv je v rámci Nutra-Bona určena adresa elektronické pošty info@nutra-bona.cz. 
 

http://www.asociace-sos.cz/
http://www.coi.cz/


Část III. 
Zprostředkování 

 
Článek 1 

Zprostředkování uzavření rámcové kupní smlouvy 
1. Smlouvou o zprostředkování se Partner zavazuje pro Nutra-Bona zprostředkovávat uzavření rámcových kupních smluv ve 

smyslu části II. těchto VOP a smluv o zprostředkování ve smyslu části III. těchto VOP se třetími osobami a za níže 
uvedených podmínek mu za to platit provizi.  

2. Partnerovi náleží za zprostředkování provize ve výši a za podmínek stanovených v Podmínkách pro odměňování, jak jsou 
dostupné v rámci Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.) v sekci Knihovna;  účinnosti jejich změna nabývá 
okamžikem oznámení Partnerovi prostřednictvím elektronické pošty. 

3. Provize zahrnuje i všechny náklady, které zprostředkovateli v souvislosti se zprostředkování vzniknou.  
4. Partner nesmí navrhnout Nutra-Bona uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze 

zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o 
to Nutra-Bona, sdělí jí Partner údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje. 
 

Část IV. 
Zpracování osobních údajů, ochrana osobních údajů a důvěrných informací 

 
Článek 1 

Zpracování osobních údajů 
1. Nutra-Bona, v postavení správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., bude zpracovávat/zpracovává za 

účelem realizace závazků z rámcové kupní smlouvy, (dílčích) kupních smluv a smlouvy o zprostředkování identifikační údaje 
Partnera, jak je uvedl do registračního formuláře (dále jen „Údaje Partnera“). 

2. Nutra-Bona osobní údaje Partnera zpracovává po dobu nezbytnou k naplnění účelů podle předchozího odstavce (realizace 
předmětných smluv a závazků z nich plynoucích), přičemž tato doba je určena jednak právními předpisy zakládajícími Nutra-
Bona povinnost provádět příslušná zpracování a jednak je ohraničena maximální délkou běhu příslušných promlčecích či 
prekluzívních lhůt určených k uplatnění práv nebo splnění povinností, které s účely zpracování souvisí. 

3. Partner musí Nutra-Bona ihned informovat o jakékoli změně v údajích, které Nutra-Bona v souvislosti se vzájemnou 
spoluprací poskytne. 

4. Nutra-Bona bude dále zpracovávat osobní údaje Partnera za účelem nabídky produktů a služeb Nutra-Bona.  
5. Nutra-Bona bude zpracovávat za účelem podle předchozího odstavce tyto osobní údaje Partnera: jméno a příjmení; telefon; 

adresa elektronické; ve vztahu k určení uživatelských referencí – informace o tom, jaké zboží Partner od Nutra-Bona poptal 
nebo odebral. Nutra-Bona bude osobní údaje za účelem podle předchozího odstavce zpracovávat do odvolání.  

6. Partner si je vědom, že poskytnutí osobních údajů, jak byly uvedeny shora, je dobrovolné, stejně tak jako udělení svolení 
k jejich zpracování ve smyslu toho článku. Bere na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jak je 
specifikován v tomto článku, podmiňuje uzavření Smlouvy o spolupráci.  

7. Partner si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů za účely dle odst. 4 tohoto článku může odvolat zasláním 
zprávy elektronické pošty obsahující žádost o vyloučení z databáze zpracovávající osobní údaje, či žádost o zrušení zasílání 
obchodních sdělení na adresu elektronické pošty info@nutra-bona.cz. 

8. Nutra-Bona není oprávněna údaje poskytnout třetím osobám s výjimkou případů, kdy je taková povinnost stanovena právním 
předpisem,  anebo tehdy, kdy na základě smluvního ujednání třetí osoba údaje pro Nutra-Bona zpracovává jako zpracovatel 
osobních údajů anebo jako jiná spolupracující osoba ve smyslu § 14 zákona č. 101/2000 Sb. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo Nutra-Bona nakládat s osobními a citlivými údaji Partnera, je-li naplněn některý z právními předpisy uznaných 
důvodů, jak jsou vypočteny v § 5 odst. 2 a § 9 zákona č. 101/2000 Sb., a to za předpokladu splnění povinností zejména 
podle § 5 odst. 1, § 11, § 12 a § 13 a násl. stejného zákona.  

9. Požádá-li Partner o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytne mu ji Nutra-Bona bez zbytečného, přičemž 
obsahem informace bude vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních 
údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného 
zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo 
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Partnera, příjemci, případně kategoriích příjemců. 

10. Za poskytnutí informace ve smyslu předchozího odstavce může Nutra-Bona požadovat přiměřenou úhradu. 
11. Partner, který zjistí nebo se domnívá, že Nutra-Bona provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, požadovat, aby Nutra-Bona odstranila takto vzniklý stav (zejména se může 
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). 

 
 
 
 



Článek 2 
Ochrana osobních údajů a důvěrných informací 

1. Důvěrnými informace se rozumí důvěrné záležitosti a informace Nutra-Bona, jejích zákazníků, klientů, obchodních partnerů, 
o kterých se Partner dozví v souvislosti s plněním zejména smlouvy o zprostředkování. Zejména jde o informace mající 
charakter obchodního tajemství, se kterými z toho důvodu Nutra-Bona odpovídajícím způsobem nakládá, jakož i o jiné 
skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění/zpřístupnění třetím osobám by mohlo ohrozit zájmy Nutra-Bona nebo její dobré 
jméno nebo by jinak mohlo způsobit Nutra-Bona újmu a osobní údaje třetích osob (dále jen „Důvěrné informace“). 

2. V případě, že budou Partnerovi zpřístupněny či jinak přijde do styku s Důvěrnými informacemi, je povinen zachovávat o nich 
mlčenlivost, a to za podmínek uvedených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Partner nezpřístupní Důvěrné informace ani neumožnit jejich zpřístupnění jakékoli třetí osobě, využije Důvěrné informace 
toliko ve prospěch Nutra-Bona a nevyužije je pro svou vlastní potřebu či potřeby jakékoli třetí osoby. Povinnost nezpřístupnit 
Důvěrné informace jakékoli třetí osobě se neuplatní v případě, že Partner obdržel předchozí písemný souhlas s odlišným 
postupem. 

4. V případě skončení spolupráce Partner neprodleně Nutra-Bona vrátí všechny materiály nebo data, která mu byla předána, a 
které získal, zvláště pak materiály nebo data obsahující Důvěrné informace, aniž by si ponechal jakékoli kopie takových 
materiálů. 

5. Pokud Partner poruší povinnost zachování mlčenlivosti ohledně Důvěrných informací nebo jinak způsobí prozrazení či 
zveřejnění Důvěrných informací, má Nutra-Bona vůči Partnerovi nárok na náhradu veškeré vzniklé škody a na zaplacení 
částky odpovídající majetkovému prospěchu získanému v souvislosti s touto skutečností Partnerem či jinou třetí osobou. 

6. Pokud Partner přijde při plnění smlouvy do kontaktu s osobními nebo citlivými údaji zákazníků/klientů Nutra-Bona, 
zaměstnanců Nutra-Bona, nebo členů Nutra-Bona, či jakýchkoli jiných osob, které Nutra-Bona zpracovává, je povinen 
zachovávat o nich mlčenlivost uloženou mu ustanovením § 15 zákona č. 101/2000 Sb., resp. přijme odpovídající opatření dle 
ust. § 13 zákona č. 101/2000 Sb. Stejná povinnost platí i pro informace o technickém a organizačním zabezpečení těchto dat 
a Důvěrných informací obecně.  

7. S osobními údaji a citlivými údaji, vůči nimž má Nutra-Bona postavení správce osobních údajů, se kterými při spolupráci 
Partner nakládá, smí Partner disponovat výlučně v souladu s účelem, za nímž mu byly svěřeny/zpřístupněn, resp. pro nějž je 
pro Nutra-Bona získal, přičemž musí striktně dbát dodržování všech bezpečnostních opatření na tomto úseku, zejména musí 
údaje a jejich nosiče ochraňovat před ztrátou, zničením a zneužitím; stejné platí o informacích o jejich zabezpečení – 
přijmout všechna nezbytná opatření ve smyslu ust. § 13 zákona č. 101/2000 Sb.  

8. Partner bezodkladně Nutra-Bona oznámí jakékoli podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, citlivých údajů nebo 
Důvěrných informací, ale i informací o jejich zabezpečení. Bude počínat tak, aby nedošlo ke ztrátě, zničení či neoprávněné 
změně citlivých údajů, osobních údajů nebo Důvěrných informací anebo informací o jejich zabezpečení. V případě, že 
bezprostředně hrozí nebezpečí ztráty, neoprávněného zničení, změny či zpřístupnění citlivých údajů, osobních údajů nebo 
Důvěrných informací, ale i informací o jejich zabezpečení, je Partner povinen v nezbytném rozsahu přiměřeným způsobem 
s ohledem na okolnosti zakročit a následně o situaci bez odkladu informovat Nutra-Bona. 

 
Část V. 

Společná a závěrečná ustanovení 
 

Článek 1 
Společná ustanovení 

1. Nenavázal-li Partner s Nutra-Bona spolupráci v rámci svého podnikání, zboží kupuje výlučně pro osobní potřebu svou a 
případně své rodiny, nikoli za účelem dalšího prodeje.  

2. Je-li Partner podnikatelem, ust. těchto VOP určená k ochraně spotřebitele a zákonná ust. k ochraně spotřebitele se na 
Partnera nepoužijí. Stejné platí tehdy, vstupuje-li Partner ve spolupráci s Nutra-Bona v souvislosti samostatného výkonu 
svého povolání.  

3. Partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání rámcové kupní smlouvy, (dílčí) kupní smlouvy i 
dohody o zprostředkování. Náklady vzniklé Partnerovi při použití komunikačních prostředků na dálku (např. náklady na 
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Partner, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. V rámci spolupráce musí Partner vždy jednat tak, zejména při prezentaci vzájemné spolupráce, zboží Nutra-Bona, jednání 
s dalšími Partnery a při zprostředkování, aby nepoškozoval dobré jméno Nutra-Bona; Partner musí jednat vždy loajálně 
k Nutra-Bona. 

5. Partner musí vždy řádně prezentovat své postavení vůči Nutra-Bona, tedy že zboží odebírá jako samostatný podnikatel, 
v rámci samostatného výkonu svého povolání či jako spotřebitel, a že zprostředkovatelskou činnost realizuje na základě 
smlouvy o zprostředkování.  

6. Partner smí používat reklamní a další materiály Nutra-Bona, prezentovat zboží Nutra-Bona či značku Nutra-Bona a tuto 
užívat jedině v souladu s pravidly schválenými Nutra-Bona, jak plynou z této smlouvy nebo z dokumentace Nutra-Bona 
dostupné v Knihovně Multimediálního prostředí (viz část V. článek 3.); účinnosti tyto nebo jejich změny nabývají okamžikem 
oznámení Partnerovi prostřednictvím elektronické pošty.  

7. V případě jakéhokoli porušení povinnosti Partnera podle těchto VOP svědčí Nutrba-Bona právo na smluvní pokutu ve výši 



1.000 Kč za každý jeden případ. 
8. Uplatnění práva na úrok, úrok z prodlení či na smluvní pokutu nemá vliv na právo prodávajícího požadovat náhradu škody 

v plné výši. 
9. Smlouva o spolupráci a veškerá související komunikace bude realizována českém jazyce; na roveň jazyka českého je 

postaven jazyk slovenský.  
10. Smlouva o spolupráci v úplném znění je v elektronické podobě při jejím uzavření zaslána ve formátu .pdf na adresu 

elektronické pošty uvedenou Partnerem v registračním formuláři. Jinak je dostupná a uložena u Nutra-Bona, včetně všem 
změn VOP a související dokumentace.  
 

Článek 2 
Doba platnosti a skočení spolupráce 

1. Smlouva o spolupráci nabývá platnosti a účinnosti oznámením Nutra-Bona zaslaným na adresu elektronické pošty 
zanesenou Partnerem v řádně vyplněném registračním formuláři – součástí oznámení je i úplné znění Smlouvy o spolupráci.   

2. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou. 
3. K ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy o spolupráci dochází: 

a. Dohodou; 
b. Výpovědí jedné ze strany s 15 denní výpovědní dobou, která počítá plynout dnem následujícím po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. K výpovědi není třeba důvodu. 
4. Nutra-Bona je oprávněna Smlouvu o spolupráci vypovědět bez výpovědní doby, jestliže Partner poruší svou povinnosti podle 

části V. článku 1. odst. 4 až 6 této části. 
 

Článek 3 

Multimediální prostředí 

1. Řádným vyplněním registračního formuláře a souhlasem s těmito VOP bude Patrnerovi zřízen uživatelský účet v rámci 
multimediálního prostředí provozovaného Nutra-Bona (dále jen „Multimediální prostředí“) za účelem realizace závazků 
z této Smlouvy o spolupráci, jehož prostřednictvím budou smluvní strany mj. komunikovat v rámci plnění závazků ze 
Smlouvy o spolupráci.  

2. Multimediální prostředí slouží k uzavírání dílčích kupních smluv (viz část II. článek 2.). Jeho prostřednictvím je Partner dále 
informován o výši provize včetně výpisů, struktuře svého týmu včetně kontaktů na jednotlivé členy, atp. 

3. Partner nesmí zpřístupnit Multimediální prostředí třetí osobě a ani jí nechat jej jakkoli užívat.  
4. Partner je povinen počínat si tak, aby svým užíváním Multimediální nepoškozoval.  
5. Partner je povinen zvolit bezpečné uživatelské jméno a heslo, přičemž bezpečným heslem se míní takové heslo, jež má 

alespoň osm znaků, z nichž alespoň jeden není alfanumerický, jeden je numerický a jedním ze znaků je velké písmeno.  
6. Ohledně zabezpečení přístupových údajů do Multimediálního prostředí platí část IV. článek 2. obdobně.  

 

Článek 4. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva či závazky z ní vzniklé přechází či je lze postoupit jedině s písemným souhlasem Nutra-Bona; uvedené platí 

obdobně i pro jednotlivé dílčí smlouvy. 
2. Nutra-Bona si vyhrazuje právo jednostranné změny těchto VOP. Změna nabývá účinnosti oznámením Partnerovi, neplyne-li 

ze sdělení Nutra-Bona pro daný případ něco jiného.  
3. Veškeré spory vyplývající či související s touto smlouvou nebo na jejím základě uzavřenými dílčími smlouvami budou řešeny 

primárně smírnou cestou. Nebude-li to možné, bude příslušným k řešení sporů Obvodní soud pro Prahu 5, příp. Městský 
soud v Praze.  

4. Právní vztahy založené touto smlouvou nebo na jejím základě se řídí, není-li ujednáno jinak, právními předpisy České 
republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 

 

 


