VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ
V KLUBU UNIQ
Podmínkou členství v Klubu Uniq (dále jen
„Klub‟) a čerpání výhod, které jsou s členstvím
v Klubu spjaty, je souhlas Zájemce o členství
s těmito Všeobecnými podmínkami členství
v Klubu Uniq (dále jen „Podmínky členství“), s
Etickým kodexem společnosti UNIQ (dále jen
„Etický kodex“) a s Marketingovým plánem
společnosti UNIQ (dále jen „Marketingový
plán“). Zájemcem o členství v Klubu je fyzická
nebo právnická osoba, která má v úmyslu
vstoupit do Klubu (dále jen „Zájemce o
členství“). Členem Klubu je právnická nebo
fyzická osoba, která obdržela členské číslo,
heslo a provedla Aktivaci účtu nebo byla
zaevidována na základě Přihlášky do Klubu
v tištěné podobě (dále jen „Člen Klubu“). Klub
zřizuje
a
provozuje
společnost
UNIQ
COSMETICS s.r.o., se sídlem na adrese
Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha
9, IČO: 041 59 730, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová
značka
C 243428
(dále
jen
„společnost UNIQ‟).
Účel a členství v Klubu

eshop.com
a současně
potvrdí
souhlas
s Etickým kodexem a Marketingovým plánem
(dále jen „Registrace“).
(5) Společnost UNIQ potvrdí přijetí Přihlášky
do Klubu a zašle Zájemci o členství email
obsahující jedinečné členské číslo, heslo
a aktivační odkaz. Teprve kliknutím na
aktivační
odkaz
dochází
k dokončení
Registrace, Zájemce o členství se stává
Členem Klubu a dochází k aktivaci jeho účtu
(dále jen „Aktivace účtu“).
(6) Zájemce o členství také může Přihlášku do
Klubu vyplnit v tištěné podobě a souhlas
s Etickým kodexem a Marketingovým plánem
stvrdit svým podpisem. V takovém případě
pak k dokončení Registrace a k Aktivaci účtu,
tj. vzniku členství v Klubu dochází okamžikem
udělení členského čísla a hesla Zájemci o
členství. O této skutečnosti společnost UNIQ
Člena
Klubu
bez
zbytečného
prodlení
vyrozumí. Společnost UNIQ nijak neodpovídá
za vyplněnou tištěnou Přihlášku do Klubu
(zejména vyzrazení údajů v ní uvedených),
pokud není v její moci (dosahu), tj. např. když
byla odevzdána třetí osobě za účelem jejího
doručení Společnosti UNIQ.

(1) Člen Klubu vstupuje do Klubu zejména
za účelem získání výhod, které Klub svým
Členům poskytuje, tj. zejména slevy na
parfémy, kosmetické a jiné produkty nabízené
společností UNIQ (dále jen „Produkty“) a
možnost získání provizí za nákupy Produktů,
které budou učiněny v síti Člena Klubu za
podmínek, které stanoví Marketingový plán.
Společnost UNIQ si vyhrazuje právo určit, jaká
bude pro Členy Klubu bodová hodnota
jednotlivých Produktů či zda bude za nákup
Produktů poskytnuto jiné zvýhodnění.

(7) Člen Klubu je oprávněn kdykoliv si změnit
jednorázově udělené heslo. Členské číslo je
Členovi Klubu přiděleno trvale.

(2) Členství v Klubu je bezplatné.

(9) Každý Člen Klubu může obdržet pouze
jedno
členské
číslo. Společnost
UNIQ
neodpovídá za škody způsobené tím, že Člen
Klubu vyzradí nebo jiným způsobem umožní
třetím osobám přístup ke svému členskému
číslu nebo heslu.

(3) Členem Klubu se mohou stát fyzické
i právnické osoby. V případě, že Zájemcem
o členství je fyzická osoba mladší 18 let, žádá
o členství v Klubu její zákonný zástupce.
Členem Klubu se však nemůže stát osoba
mladší 15 let. Na žádost zákonného zástupce
je po dohodě se společností UNIQ možné, aby
byl zákonný zástupce považován za kontaktní
osobu až do doby plné zletilosti zastoupené
osoby. Každá osoba může být Členem Klubu
jen jednou a členství v Klubu je nepřenosné na
jinou osobu.
Aktivace účtu
(4) Zájemce o členství odešle společnosti
UNIQ vyplněný formulář se svými osobními
údaji (dále jen „Přihláška do Klubu“), který je
dostupný na webových stránkách: www.uniq-

(8) Společnost UNIQ si vyhrazuje právo
nepřijmout (odmítnout) Přihlášku do Klubu
bez uvedení důvodu, zejména pak v případě,
že jde o Přihlášku do Klubu, která je
nedostatečně
nebo
nečitelně
vyplněná,
nepodepsaná nebo se jedná o Přihlášku do
Klubu osoby, která již je Členem Klubu nebo
byla z Klubu vyloučena.

Přihlášení do Systému UNIQ
(10) Systém UNIQ je neveřejná část
internetových stránek společnosti UNIQ
dostupná na adrese: http://www.uniq-eshop.com, která je přístupná až po Aktivaci
účtu a následném přihlášení a která umožňuje
zvýhodněný nákup Produktů a také umožňuje
efektivní spolupráci mezi společností UNIQ,
distributory a Členy Klubu (dále jen „Systém
UNIQ“). Člen Klubu se do Systému UNIQ
přihlásí pomocí údajů (členské číslo a heslo),
které mu byly zaslány emailem před Aktivací
účtu, nebo přiděleny v případě Přihlášky do
Klubu v tištěné podobě.
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(11) Po úspěšné Aktivaci účtu může Člen
Klubu jako sponzor pod sebe registrovat nové
Členy Klubu UNIQ nebo distributory, přičemž
jako své číslo sponzora bude Člen Klubu užívat
členské číslo, která mu bylo zasláno emailem
před Aktivací účtu, nebo přiděleno v případě
Přihlášky do Klubu v tištěné podobě. Tímto
není nijak dotčena možnost Člena Klubu
registrovat nové Členy Klubu UNIQ nebo
distributory na registrační číslo jiného Člena
Klubu nebo distributora.

společnost UNIQ vyloučeného Člena Klubu bez
zbytečného prodlení vyrozumí.
Provize
(16) Podmínky pro získání provize jsou
stanoveny v Marketingovém plánu. Člen Klubu
získává nárok na výplatu provize, pokud
v daném kalendářním měsíci (rozhodné
období dle Marketingového plánu) získal za
uskutečněné nákupy Produktů minimálně 20
bodů.

Minimální odběr

Ukončení a zánik členství

(12) Člen Klubu je povinen ve lhůtě do 30 dnů
od Registrace uskutečnit nákup Produktů
v celkové hodnotě minimálně 20 bodů (dále
jen „Počáteční minimální odběr“). Bodová
hodnota jednotlivých Produktů je uvedena
v marketingových materiálech společnosti
UNIQ dostupných na webových stránkách
www.uniq-eshop.com a může být společností
UNIQ měněna. Společnost UNIQ nejpozději 10
dnů před uplynutím výše uvedené lhůtu Člena
Klubu upozorní prostřednictvím emailu, či
jiným vhodným způsobem, že je třeba
uskutečnit Počáteční minimální odběr.

(17) Členství v Klubu zaniká: (a) žádostí Člena
Klubu o ukončení členství v Klubu; (b)
dohodou; (c) vyloučením Člena Klubu
společností UNIQ; (d) zánikem Klubu.

(13) Dále je Člen Klubu vždy povinen
uskutečnit v období 365 dní od okamžiku, kdy
naposledy učinil nákup o celkovém součtu
minimálně 20 bodů, nákup v hodnotě
minimálně 20 bodů (dále jen „Roční minimální
odběr“). Za nákup o celkovém součtu
minimálně 20 bodů je považován buď
jednorázový nákup Produktů za minimálně 20
bodů, nebo více jednotlivých nákupů, kdy Člen
Klubu nakoupil Produkty za celkem minimálně
20 bodů. V takovém případě se však lhůta
počítá od toho jednotlivého nákupu, který
učinil Člen klubu nejdříve. Body nebudou
započítány z nákupů, kdy následně došlo
k vrácení Produktů z důvodů na straně Člena
Klubu (kupujícího).

(19) Společnost UNIQ je oprávněna vyloučit
Člena Klubu, jestliže: a) Člen Klubu
poruší/nedodržuje tyto Podmínky Členství
nebo Etický kodex nebo Marketinkový plán;
(b) Člen Klubu uvedl v Přihlášce do Klubu
nepravdivé údaje nebo Přihlášku do Klubu
podal nebo vyplnil za jinou osobu (s výjimkou
zákonného zastoupení); (c) Člen Klubu
neprovedl Přihlášení do Systému UNIQ ve
lhůtě k tomu určené; (d) Člen Klubu nesplnil
Počáteční minimální odběr nebo Roční
minimální odběr. Vyloučení Člena Klubu je
účinné okamžikem výmazu Člena Klubu
z Evidence. O této skutečnosti společnost
UNIQ
vyloučeného
Člena
Klubu
bez
zbytečného prodlení vyrozumí.

(14) Pokud nebude Člen Klubu splňovat Roční
minimální odběr, společností UNIQ na tuto
skutečnost
Člena
Klubu
upozorní
prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději 60
dnů před uplynutím uvedené lhůty. Informace,
že daný Člen Klubu neplní Počáteční minimální
odběr nebo Roční minimální odběr, bude
dostupná taktéž ostatním členům skupiny, tak
jak ji vymezuje Marketingový plán.

(20) Společnost UNIQ je oprávněna zvolit i jiná
vhodná opatření za účelem dodržování
příslušných ustanovení těchto Podmínek
Členství
nebo
Etického
kodexu
nebo
Marketinkového plánu, zejm. pak přistoupit
k dočasnému omezení výhod a benefitů pro
daného Člena Klubu.

(15) Pokud Člen Klubu nesplní Roční minimální
odběr nebo Počáteční minimální odběr bude
vymazán z evidence Členů Klubu, kterou
spravuje
společnost
UNIQ
(dále
jen
„Evidence“). Okamžik výmazu z Evidence je
považován za okamžik, kdy je Člen Klubu
vyloučen
z Klubu.
O
této
skutečnosti

(18) Člen Klubu je oprávněn kdykoliv podat
žádost o ukončení členství v Klubu, a to bez
uvedení důvodu. Žádost o ukončení členství
v Klubu lze učinit jen písemně. Ukončení
členství Člena Klubu je účinné okamžikem
výmazu Člena Klubu z Evidence. O této
skutečnosti společnost UNIQ Člena Klubu bez
zbytečného prodlení vyrozumí.

(21) Jestliže byl Člen Klubu vyloučen nebo
podal žádost o ukončení členství v Klubu,
nemůže se v době následujících 6 měsíců
znovu ucházet o členství v Klubu. I po uplynutí
této lhůty si společností UNIQ vyhrazuje právo
takového Zájemce o členství (bývalého Člena
Klubu) odmítnout.
(22) Za zánik členství v Klubu je považována
skutečnost, že mezi společností UNIQ a
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Členem Klubu došlo k uzavření distributorské
nebo
obdobné
smlouvy
o spolupráci.
V takovém případě členství zaniká okamžikem
uzavření takovéto smlouvy. Členství v Klubu
dále zaniká smrtí Člena Klubu, nebo soudním
prohlášením Člena Klubu za mrtvého.
(23) Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na
některé ustanovení této Podmínek členství, je
neplatným pouze toto ustanovení, pokud z
jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností,
za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze
oddělit od ostatního obsahu Podmínek
členství.
(24) Společnost UNIQ si vyhrazuje právo
kdykoliv pozastavit nebo ukončit činnost
Klubu. O této skutečnosti společnost UNIQ
Členy Klubu bez zbytečného prodlení vyrozumí
a dále bude o ukončení činnosti informovat na
internetové stránce www.uniq-eshop.com.
Jakékoliv nároky či jiné výhody nejsou Členem
Klubu soudně vymahatelné.

a povinnosti vyplývající ze členství v Klubu bez
předchozího písemného souhlasu společnosti
UNIQ. Společnost UNIQ je oprávněna
postoupit a převést správcovskou činnost
Klubu nebo jakákoli práva a povinnosti
vyplývající z pozice správce a zřizovatele
Klubu bez předchozího souhlasu Člena Klubu.
(29) Zájemce o členství v Klubu a člen Klubu
tímto bere na vědomí, že v souvislosti
s členstvím v Klubu bude docházet ke
zpracování jeho osobních údajů společností
UNIQ. Veškeré informace o zpracování
osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou
uvedeny ve zvláštním dokumentu „Ochrana
soukromí a informace o zpracování osobních
údajů“ dostupném na webových stránkách
uniq-eshop.cz

Ostatní ujednání
(25) Členstvím v Klubu vyjadřuje Člen Klubu
souhlas s Etickým kodexem a Marketingovým
plánem, které jsou předkládány Zájemci o
členství ještě před vstupem do Klubu současně
s těmito Podmínkami členství. Etický kodex
může mít vliv na zánik členství Člena Klubu
v Klubu v případě, že člen Klubu bude jednat
v rozporu
s Etickým
kodexem.
Jednání
v rozporu s Etickým kodexem je považováno
za jednání v rozporu s těmito Podmínkami
členství.
(26) Smluvní strany si sjednávají, že
společnost UNIQ je oprávněna tyto Podmínky
členství jednostranně přiměřeně změnit, aniž
by měla povinnost takovou změnu Členovi
Klubu přímo oznamovat. Změna Podmínek
členství je účinná dnem publikace na
internetových stránkách www.uniq-eshop.com
a na požádání jsou Podmínky členství k
nahlédnutí kromě uvedených internetových
stránek v sídle společnosti UNIQ. Člen Klubu
se zavazuje samostatně se seznamovat
s případnými změnami Podmínek.
(27) V případě, že Člen Klubu obdrží od
společnosti UNIQ jakékoliv plnění, které
podléhá zdanění podle zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů či jinému obdobnému
právnímu předpisu, je si Člen Klubu vědom
toho, že společnost UNIQ neprovedla zdanění
tohoto plnění a tudíž zdanění plnění (zejména
přijaté hotovosti) musí Člen Klubu provést
sám podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů.
(28) Člen Klubu není oprávněn postoupit ani
převést členství v Klubu ani jakákoli jiná práva

3

