
Slovakia 

Zmluva Vlastníka podnikania Amway – zmluvné podmienky 

1. Prihláška, vznik zmluvy. Podaním tejto Prihlášky tu menovaná osoba („Vy“) súhlasí s tým,
že po schválení tejto Prihlášky spoločnosti Amway a po splnení ďalších požiadaviek bude
pôsobiť ako sprostredkovateľ spoločnosti Amway, alebo inak ako Vlastník podnikania Amway
(„VPA“),  a to na základe podmienok uvedených v tomto dokumente a vo všetkých súvisiacich
dokumentoch. Pokiaľ ide o zmluvy VPA , ktoré boli uzavreté pred 1. septembrom 2021
spolužiadateľmi a za ktoré je táto Zmluva náhradou, spolužiadatelia budú vystupovať spoločne
ako sprostredkovatelia a budú spolu označovaní ako „Vy“. Zmluva VPA („Zmluva“) pozostáva
okrem týchto Zmluvných podmienok („ZP“), z Obchodných zásad („OZ„), Štandardov digitálnej
komunikácie, Politiky dobrej povesti, Politiky ochrany osobných údajov, rôznych ďalších zásad,
politík a akýchkoľvek ďalších dokumentov vydaných neskôr, ktoré Amway považuje za
súvisiace dokumenty (ďalej len „Súvisiace dokumenty“), a ktoré je spoločnosť Amway
oprávnená príležitostne upravovať. S výnimkou dokumentov, ktoré v budúcnosti spoločnosť
Amway vydá a zaradí medzi Súvisiace dokumenty, Vám boli všetky vyššie uvedené
dokumenty v súvislosti s predložením tejto Prihlášky sprístupnené. Súhlasíte s tým, že
porušenie týchto ZP alebo ktoréhokoľvek ustanovenia Súvisiacich dokumentov sa bude
považovať za porušenie Zmluvy VPA. V prípade rozporu medzi týmito ZP a ktorýmkoľvek
ustanovením v Súvisiacich dokumentoch majú prednosť tieto ZP. Spoločnosť Amway môže
prijať alebo odmietnuť túto Prihlášku výlučne podľa vlastného uváženia. Keď a ak spoločnosť
Amway prijme túto Prihlášku, nadobudne Zmluva VPA platnosť a bude pre ňu záväzná potom,
ako dôjde k takémuto prijatiu Prihlášky a prípadne zaplateniu pevne stanoveného ročného
poplatku, ktorý pokrýva administratívne a internetové služby poskytované spoločnosťou
Amway, ako aj akékoľvek aktualizácie publikácií Amway. Zmluva sa však považuje za
ukončenú, ak ju následne nepodpíšete v lehote stanovenej v Pravidle 3.5 v OZ. Ak je Zmluva
uzavretá, tak je formovaná medzi Vami a spoločnosťou Amway Česká republika a Slovensko,
s.r.o., riadne založenou podľa zákonov Českej republiky, so sídlom na adrese Prague Marina
Office Center, Jankovcova 1596/14A, 170 00, Praha 7 („Amway“), zastúpenou
splnomocneným zástupcom, a zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,
oddiel C, vložka číslo 10366 pod registračným číslom 45798575 a daňovým identifikačným
číslom CZ45798575 (ďalej len „Zmluvné strany“). Spoločnosť Amway môže akceptovať túto
Zmluvu tak, že Vám vhodným spôsobom zašle jej potvrdenie spoločne s Vašim Identifikačným
číslom Amway. Prijatie tejto Zmluvy je okrem iného podmienené predložením príslušných
dokumentov, ktoré potvrdzujú stav Vášho podnikania v súlade s miestnymi právnymi
predpismi, a ďalších dokumentov požadovaných spoločnosťou Amway týkajúcich sa tohto
stavu. Ak spoločnosť Amway odmietne túto Zmluvu, písomne Vás upozorní a vráti Vám všetky
peňažné čiastky, ktoré boli Amway uhradené v súvislosti s touto Zmluvou a to za predpokladu,
že spoločnosti Amway vrátite na jej náklady všetku literatúru
a výrobky Amway. Od Zmluvy môžete odstúpiť bez penalizácie alebo sankcií a bez uvedenia
dôvodu za predpokladu, že spoločnosti Amway pošlete písomnú žiadosť o odstúpenie od
Zmluvy a to do 14 kalendárnych dní od oznámenia o prijatí tejto Zmluvy spoločnosťou Amway.
V takom prípade Vám budú vrátené všetky peňažné čiastky uhradené spoločnosti Amway
v súvislosti s touto Zmluvou.

2. Trvanie. Obnovenie.
a. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Pokiaľ túto Zmluvu Vy alebo spoločnosť Amway
nevypoviete skôr, spôsobom ako je popísané v Bode 12 nižšie, zostáva Zmluva v platnosti do
31. decembra toho istého kalendárneho roka, v ktorom spoločnosť Amway prijala túto Zmluvu,
ak bola prijatá 30. júna alebo skôr, alebo, ak bola prijatá 1. júla alebo neskôr, do 31. decembra



 
 

kalendárneho roka nasledujúceho bezprostredne po roku, v ktorom spoločnosť Amway prijala 
túto Zmluvu. 
b. Pokiaľ nebude Zmluva vypovedaná skôr, jej platnosť automaticky uplynie 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka. 
c. Zmluva môže byť obnovená uhradením platby obnovovacieho poplatku spolu s predložením 
žiadosti o obnovenie spoločnosti Amway v súlade s Pravidlom 3.9 v OZ, alebo automatickým 
obnovením, ak je tak písomne dohodnuté so spoločnosťou Amway. Každá žiadosť o 
obnovenie podlieha schváleniu spoločnosťou Amway. Spoločnosť Amway môže bez uvedenia 
dôvodu odmietnuť žiadosť o obnovenie podľa Pravidla 3.9 v OZ. V takom prípade spoločnosť 
Amway vráti všetky finančné čiastky jej uhradené v súvislosti s touto žiadosťou o obnovenie. 
d. Pokiaľ spoločnosť Amway výslovne písomne neodsúhlasí inak, každé ďalšie obnovenie 
zostáva platné po dobu ďalšieho jedného kalendárneho roku. 
 
3. Neexistencia pracovnoprávneho vzťahu. Žiadne tu uvedené skutočnosti nezakladajú 
nárok na vznik zamestnaneckého vzťah, výhradné právo predaja alebo iný závislý vzťah medzi 
Vami a spoločnosťou Amway, a zároveň sa týmto vzdávate akýchkoľvek nárokov tvrdiť opak.  
a. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na základe tejto Zmluvy budete vystupovať ako 
samostatne zárobkovo činná osoba a sprostredkovateľ propagujúci predaj výrobkov Amway, 
a nie ako obchodný zástupca, komisionár či zamestnanec spoločnosti Amway. 
b. Ďalej súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za všetky náklady vzniknuté v súvislosti  
s registráciou alebo prevádzkovaním samostatného podnikania ako VPA. Z tohto dôvodu od 
Vás spoločnosť Amway nikdy nepožadovala vynaložiť čas alebo peniaze, ani nesúhlasila 
s tým, že vám nahradí čas alebo náklady spojené s prevádzkovaním Podnikania Amway, ako 
je definované v Časti 2 v OZ. 
 
4. Rozsah činnosti a odmeny. 
a. Ak ste sa stali VPA a dodržiavate túto Zmluvu, spoločnosť Amway Vám udeľuje právo 
propagovať a podporovať predaj výrobkov Amway koncovým spotrebiteľom („Koncoví 
zákazníci“) na Trhu, ako je tento pojem definovaný v Časti 2 v OZ. 
b. Ďalej budete mať nárok: (a) dostávať od spoločnosti Amway odmeny, vrátane výhod, 
bonusov, provízií alebo akýchkoľvek iných spôsobov platby, ako je uvedené nižšie; b) 
zúčastňovať sa motivačných programov; (c) sponzorovať, podporovať a motivovať osoby, aby 
sa pripojili k spoločnosti Amway za podmienok stanovených v Core pláne (Predajný a 
marketingový plán Amway alebo „Plán“), s ktorým ste bol oboznámený; a (d) nakupovať 
výrobky Amway priamo od spoločnosti Amway na osobnú potrebu.  
 
5. Vaše povinnosti. 
a. Budete vyvíjať maximálne úsilie na podporu povedomia o značke Amway a výrobkoch 
Amway za účelom získavania Koncových zákazníkov Amway, účasti a poradenstve pre týchto 
Koncových zákazníkov a predovšetkým na zabezpečovanie obchodných transakcií predaja 
výrobkov Amway. 
b. Koncovým zákazníkom budete poskytovať najlepšie možné poradenstvo a získate 
technické  
a obchodné znalosti potrebné na tento účel. Budete bezodkladne informovať spoločnosť 
Amway o vadách výrobkov alebo o podobných hláseniach od Koncových zákazníkov. 
c. Súhlasíte s tým, že budete spoločnosti Amway bezodkladne oznamovať akékoľvek 
pochybnosti, ktoré budú známe alebo o ktorých sa dozviete, pokiaľ ide o dôveryhodnosť Vami 
získaných Koncových zákazníkov. Nie ste oprávnení inkasovať nezaplatené pohľadávky. 
d. Budete chrániť záujmy spoločnosti Amway. Budete postupovať podľa distribučných pokynov 
spoločnosti Amway. 
e. Nie ste oprávnení ponúkať výrobky Amway za ceny nižšie, ako sú ceny určené 
spoločnosťou Amway, alebo za iných platobných a dodacích podmienok, ako sú aktuálne 
platné. 
f. Budete písomne informovať spoločnosť Amway o všetkých dôležitých okolnostiach 
týkajúcich sa úspechu výrobkov Amway a vzťahov s Koncovými zákazníkmi. Súhlasíte s tým, 
že budete spoločnosti Amway bezodkladne oznamovať akékoľvek porušenia, ktoré budú 
známe alebo o ktorých sa dozviete, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, práva na 



 
 

ochranné známky alebo autorské práva, ako aj o know-how spoločnosti Amway v súvislosti 
s výrobkami Amway.  
V súlade s Časťou 9 v OZ budete dôsledne dodržiavať požiadavky týkajúce sa duševného 
vlastníctva spoločnosti Amway. 
g. Budete dodržiavať všetky zákonné a/alebo úradné nariadenia, zákony, pokyny, rozhodnutia 
alebo štatúty, ktoré sa týkajú Vás alebo distribúcie výrobkov Amway. Na svoju vlastnú 
zodpovednosť budete tiež dodržiavať pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže na Trhu, ako 
je tento pojem definovaný v Časti 2 v OZ. Budete platiť na svoju vlastnú zodpovednosť a na 
svoje náklady všetky dane a poplatky, ako aj náklady a povinnosti, ktoré vzniknú v súvislosti 
so založením a/alebo prevádzkovaním Vášho podnikania. Pri vykonávaní akýchkoľvek 
činností autorizovaných na základe tejto Zmluvy sa zaväzujete, že budete dodržiavať všetky 
príslušné zákonné a daňové požiadavky a že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, 
nariadenia a/alebo kódexy, okrem iného dodržiavať aj všetky príslušné zákony a predpisy na 
ochranu spotrebiteľa. Ďalej súhlasíte s tým, že nepodniknete žiadne kroky, ktoré by mohli 
ohroziť dobré meno spoločnosti Amway alebo iných VPA alebo poškodiť dobrú vôľu spojenú 
s menom spoločnosti Amway alebo jej ochrannými známkami. Súhlasíte s tým, že poskytnete 
dôkaz o takomto súlade s požiadavkami, pokiaľ ho bude spoločnosť Amway požadovať.  
h. Výrobky Amway budete predstavovať zákazníkom v prostredí, ktoré zodpovedá imidžu  
a filozofii predaja spoločnosti Amway. Akákoľvek reklama na výrobky Amway musí byť 
v súlade s Pravidlom 4.3.5 v OZ. 
i. Budete striktne dodržiavať požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov a dôverných 
informácií, ako sú definované v Pravidle 4.19 v OZ. 
j. Ak bude Vaša podnikateľská činnosť pozastavená alebo ukončená na základe Vášho 
rozhodnutia alebo rozhodnutia iných orgánov alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, budete o 
týchto okolnostiach čo najskôr informovať spoločnosť Amway, aby ste v prípade potreby mohli 
zmeniť svoj štatút na Privilegovaného zákazníka Plus. Odo dňa takéhoto pozastavenia alebo 
ukončenia činnosti sa prestanú uplatňovať Časti 4.(a) a 4.(b) tejto Zmluvy.  
 
6. Podmienky pre nákup výrobkov. Konkrétny popis výrobkov Amway je k dispozícii 
v oficiálnych publikáciách spoločnosti Amway a na oficiálnych internetových stránkach 
spoločnosti Amway. Nákupy výrobkov Koncovými zákazníkmi sa riadia všetkými obchodnými  
podmienkami obsiahnutými v oficiálnych publikáciách spoločnosti Amway. Spoločnosť Amway 
si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť predaj akéhokoľvek výrobku alebo 
rady výrobkov a upraviť Cenník Amway. 
 
7. Odmeňovanie. Odmeňovanie podľa Core plánu Amway sa vypočítava mesačne z predaja 
výrobkov a služieb spoločnosti Amway Koncovým zákazníkom propagovaných 
prostredníctvom Vás a príslušnej Obchodnej skupiny, ako je definované v Súvisiacich 
dokumentoch.  
 
8. Použitie mena a podobizne. Dávate súhlas spoločnosti Amway so získavaním fotografií, 
videí a ďalších záznamov s Vašou podobizňou. V relevantných prípadoch sa tento súhlas 
vzťahuje tiež na spolužiadateľov. Beriete na vedomie a dávate súhlas k použitiu takto 
zaznamenaných médií spoločnosťou Amway na akékoľvek zákonné účely, vrátane napríklad 
použitia na internete (WWW), na fotografiách a v iných audiovizuálnych materiáloch, ako aj 
v brožúrach a reklamách spoločnosti Amway, a to bezplatne. Beriete na vedomie, že tento 
súhlas môžete odvolať písomnou žiadosťou o zrušenie na vyššie uvedenú adresu sídla 
spoločnosti Amway. 
 
9. Materiály na podporu podnikania („MPP“). VPA nie je povinný nakupovať akékoľvek 
MPP, ako je tento pojem definovaný v Časti 2 v OZ. 
 
10. Postúpenie. Túto Zmluvu a z nej plynúce práva a povinnosti môžete podľa tejto dohody 
postúpiť iba Vy s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Amway, a to na základe 
postupov uvedených v Častiach 6 a 10 v OZ. 
 



 
 

11. Zmena podmienok. Spoločnosť Amway je oprávnená upravovať podmienky tejto Zmluvy 
alebo ľubovoľnej jej časti, vrátane podmienok Súvisiacich dokumentov, a to tak, že oznámi 
tieto zmeny v oficiálnych publikáciách spoločnosti Amway, prostredníctvom oficiálnych 
internetových stránok spoločnosti Amway alebo akýmkoľvek iným mechanizmom povoleným 
podľa platných právnych predpisov. Všetky úpravy budú účinné od dátumu uvedeného 
v oznámení, najskôr však štyri (4) týždne po oznámení, pokiaľ zákon neustanovuje inak. 
Akákoľvek úprava, ktorá je nevyhnutná na zosúladenie celej Zmluvy alebo jej časti s platnými 
právnymi predpismi, však bude účinná okamžite po prijatí spoločnosťou Amway. Ak budete 
mať proti takýmto úpravám námietky, môžete Zmluvu ukončiť okamžite. 
 
12. Ukončenie platnosti Zmluvy. 
a. Túto Zmluvu môžete ukončiť písomným oznámením spoločnosti Amway. 
b. Akékoľvek bezdôvodné ukončenie zo strany spoločnosti Amway podlieha zákonom 
stanovenej požiadavke výpovednej lehoty. 
c. Dôvodom ukončenia zo strany spoločnosti Amway, bez predchádzajúceho upozornenia, 
môže byť aj závažné porušenie tejto Zmluvy. 
d. Akékoľvek ukončenie zo strany spoločnosti Amway bude platiť pri dodržaní postupu 
uvedeného v Časti 11 v OZ.  
e. Ukončením Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa ukončia vzájomné práva a povinnosti strán, 
s výnimkou tých, ktoré sú tu označené ako pretrvávajúce, alebo tých, ktoré pretrvávajú zo 
zákona. 
 
13. Voľba práva a jurisdikcie. Táto Zmluva sa bude riadiť, chápať a vykladať v súlade 
s právnymi predpismi Českej republiky (okrem Dohovoru OSN   
o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru). Výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory 
vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v  súvislosti s ňou bude Praha, Česká republika. 
 
14. Rôzne.  
a. Táto Zmluva, vrátane Súvisiacich dokumentov, predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými 
stranami. Neexistujú žiadne ďalšie dohody, vedľajšie dohody ani zmluvné podmienky. Táto 
Zmluva nahrádza akékoľvek dohody alebo podmienky, ústne či písomné, vykonané pred 
uzavretím tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek inú korešpondenciu alebo návrhy vykonané pred jej 
uzavretím. Aby nevznikali pochybnosti, Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že 
táto Zmluva nahrádza akúkoľvek existujúcu zmluvu Privilegovaného zákazníka Plus, vrátane 
akýchkoľvek dodatkov k nej uzavretých, a že akákoľvek takáto Zmluva Privilegovaného 
zákazníka Plus, vrátane akýchkoľvek dodatkov k nej, bude ukončená k dátumu uzavretia tejto 
Zmluvy.  
b. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, všetky nároky z tejto Zmluvy budú premlčané po 12 
mesiacoch. Premlčacia doba začína plynúť od vzniku nároku, najskôr však potom, ako sa 
strana uplatňujúca nárok, dozvedela o skutočnostiach, ktoré viedli k jeho vzniku. Toto 
obmedzenie nemá vplyv na zodpovednosť za úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie 
povinností, zodpovednosť za škody vyplývajúce z fyzickej, životnej alebo zdravotnej ujmy 
alebo zodpovednosť stanovenú vo vzťahu k výrobkom. V takom prípade platí zákonná 
premlčacia doba a začiatok plynutia premlčacej doby stanovený zákonom. 
c. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 
nevymáhateľným, a to vrátane Súvisiacich dokumentov, ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú 
aj naďalej v platnosti a nebudú ním ovplyvnené.   
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