Splošni pogoji članstva ESSENS kluba
ESSENS Klub je bil ustanovljen in je zastopan od podjetja ESSENS EUROPE SE, Matična številka: 293 75 819, Davčna
številka: CZ29375819, s sedežem na Češkem, Brno, Zaoralova 3045 / 1e, Poštna številka: 628 00, registrirano v trgovinskem
registru pri Okrožnem sodišču v Brnu pod datoteko št. H 264, v nadaljevanju imenovano kot ESSENS.

1. Član je lahko fizična oseba, starejša od 16 let, ali oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba.
2. Članstvo v ESSENS Klubu se začne v trenutku zaključka elektronske registracije na katerikoli uradni spletni strani
ESSENS.

3. Po uspešni elektronski registraciji Član prejme potrditev članstva, vključno s svojo člansko ID številko in geslom na
svojo e-pošto, ki je bila uporabljena za registracijo. Ti podatki so potrebni za prijavo v članski del na katerikoli uradni
spletni strani ESSENS. Član se zavezuje, da bo pri registraciji vpisal vse zahtevane identifikacijske in kontaktne
podatke ter se zavezuje, da bo posodobil podatke v primeru spremembe katerega koli od teh podatkov v zavihku
Moja Pisarna - Moj Profil - Kontakti. ESSENS ne nosi nobene odgovornosti za nepravilne podatke Člana v registrih
ESSENS in zato napačne dostave znotraj uradne komunikacije med ESSENS in Članom.

4. ESSENS ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo, kadar Član posreduje svoje osebne podatke za prijavo
3. osebi.

5. Član ima lahko le eno člansko številko (ID). V primeru ugotovitve obstoja več registracij tudi skritih, se bo le prva
registracija štela kot veljavna in vse naslednje registracije bodo preklicane.

6. Član ima pravico naročiti - kupiti ESSENS izdelke po članskih cenah, izvajati neposredno prodajo ESSENS izdelkov
na svojo lastno ime in na svoj račun kot subjekt, ki vodi neodvisno poslovanje, in opravljati storitev oglaševanja
v korist blagovne znamke ESSENS (sponzoriranje - registracija novih članov v ESSENS klub). V tem primeru je Član
dolžan ravnati v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, ki veljajo v državi. Svoje dejavnosti mora predložiti davčnemu
organu v pregled. Če se zahteva za izplačilo provizije, ki temelji na ESSENS Marketing Planu, realizira za Člana, je
plačilo urejeno v skladu s pogoji za izplačilo provizij članom ESSENS kluba v veljavi z zakonodajo. Član ni prodajni
predstavnik ESSENS ali njen uslužbenec ali uslužbenec katere koli ESSENS podružnice.

7. Član prejme točke ob naročilu - nakupu ESSENS izdelkov, ki so ovrednoteni s točkami. Seznam izdelkov, ki so
ovrednoteni s točkami, skupaj s številom točk dodeljenih ESSENS izdelkom, je na voljo na uradni spletni strani vsake
ESSENS podružnice, ali jih na zahtevo posreduje ustrezna ESSENS podružnica.

8. Član lahko naroči ESSENS izdelke v ustrezni ESSENS podružnici, glede na naslov svojega stalnega prebivališča
ali kraja poslovne dejavnosti brez omejitev. Član lahko naroči ESSENS izdelke tudi v drugih ESSENS podružnicah
upoštevajoč dejstvo, da za takšna naročila lahko prejme največ 100 točk v skupnem znesku v enem mesecu. Ustrezna
ESSENS podružnica se lahko odloči za morebitne izjeme.

9. Član se zaveže, da bo prevzel svoje z dostavo naročene ESSENS izdelke v določenem času in jih plačal. V primeru
ponavljajočih se težav z dostavo naročenega blaga mora Član povrniti vse stroške, povezane z dostavo na ustrezno
ESSENS podružnico. Ponavljajoče se težave, povezane z neuspešno dostavo se štejejo kot ponavljajoče se kršitve
Splošnih pogojev članstva ESSENS kluba. Vsaka ESSENS podružnica ima pravico zavrniti obdelavo naročil takšnega
člana, ki je deloval, kot je navedeno zgoraj, in ima tudi pravico do odbitka stroškov, povezanih z dostavo od provizije
člana. V primeru nezmožnosti odbitka stroškov, povezanih z dostavo iz provizije člana, ima ustrezna ESSENS
podružnica pravico do obdelave naslednjega naročila tega člana šele po povračilu stroškov.

10. Član, ki se ukvarja s prodajo izdelkov ESSENS, lahko predstavi in ponudi te izdelke osebno v obliki neposredne
prodaje na trgih, obrtnih sejmih, festivalih in drugih podobnih dogodkih, vendar izključno za promocijo in v sponzorske
namene - vpis novih članov v ESSENS klub. Prodaja izdelkov ESSENS v maloprodajnih trgovinah, na stojnicah, na
spletnih dražbah ali s podobnimi metodami, ki so v nasprotju z naravo neposredne prodaje, je prepovedano. Prodaja
preko neuradne spletne trgovine Člana, z določenimi prodajnimi cenami ni prepovedana, ampak je predmet odobritve
oddelka za marketing ustrezne ESSENS podružnice.

11. V primeru poslovne dejavnosti Člana v zvezi s sodelovanjem z ESSENS, podjetje ESSENS ne nosi nobene odgovornosti
za nepridobljena potrebna dovoljenja za poslovno dejavnost ali neplačevanja ustreznih davkov, dajatev ali neizpolnjevanja
drugih obveznosti do države, ki izhajajo iz poslovne dejavnosti Člana.

12. Član mora zagotoviti kupcem, zainteresiranim strankam za članstvo ESSENS kluba in drugim članom samo točne
informacije o cenah, značilnostih in razpoložljivosti izdelkov iz ESSENS ponudbe na način, ki je jasen in identičen
podatkom iz aktualnih informativnih in reklamnih materialov, objavljenih od ESSENS ali ustrezne ESSENS podružnice
v zvezi z dejstvom, da so ESSENS izdelki originalni izdelki ustrezno registrirani in certificirani za določen trg. Član
nikakor ne sme zavajati zainteresirane stranke za izdelke ESSENS ali v sodelovanju z ESSENS s primerjavo ESSENS
izdelkov z izdelki drugih blagovnih znamk. Vse potrebne informacije so na voljo v uradnih tiskovinah, v predstavitvenih
materialih objavljenih s strani ESSENS na uradni spletni strani ESSENS in v socialnih medijih, ki jih ureja ESSENS
ali ustrezna ESSENS podružnica.

13. Član se zaveže, da se bo izognil vsakršnemu dejanju, s katerim bi lahko ustvaril finančno ali kakršno koli drugo škodo
blagovni znamki ESSENS, ESSENS podružnici, kateremu koli članu ESSENS kluba ali kateremu koli potrošniku
ESSENS izdelkov. Član se zaveže, da se bo izognil vsakršnemu dejanju, ki bi lahko pripeljal do zlorabe osebnih in
kontaktnih podatkov drugih članov ESSENS kluba ali zlorabe poslovnih informacij, znanja in izkušenj, pridobljenih
v sodelovanju z ESSENS, in to ne samo v času aktivnega članstva, ampak tudi v primeru trenutne nedejavnosti ali
preklica članstva ESSENS kluba. Sicer ima ESSENS pravico uporabiti pravni ukrep za pokritje škode, ki je nastala.

14. Član mora vprašati ESSENS ali ustrezno ESSENS podružnico za odobritev za posamezno objavo ali individualno
promocijo, ki vsebuje kakršni koli logotip ESSENS ali kateri koli izraz, ki vsebuje blagovno znamko ESSENS, ali pa
za katero koli uradno fotografijo ali grafiko ESSENS.

15. Član mora paziti na morebitne spremembe v informativnih materialih in na uradni spletni strani ESSENS ali na
spletne strani ustrezne ESSENS podružnice, v Splošnih pogojih članstva ESSENS kluba, v s tem povezanimi pogoji
in pravili, ki bodo poslani članom preko e-pošte ali ki bodo objavljeni na uradni spletni strani ESSENS.

16. Spremembe Splošnih pogojev članstva ESSENS kluba, povezani pogoji in pravila so veljavni in se začnejo uporabljati
na dan, ko so bili poslani in objavljeni na uradni spletni strani ESSENS.

17. V primeru kršitve katerega koli člena v Splošnih pogojih članstva ESSENS kluba se lahko članstvo za člana prekine
in določen bo ustrezen rok za ratifikacijo.

18. Članstvo v ESSENS klubu je dedno. Članstvo je prenosljivo na tretjo osebo, ki ni član ESSENS kluba, vendar
le s pisnim soglasjem ESSENS in pod pogojem izpolnjevanja ustreznih zakonov v določeni državi.

19. Članstvo se konča (a), če na novo registriran Član ne naredi nobenega osebnega naročila do 30 dni od zaključka
elektronske registracije, (b) če član ne naredi nobenega osebnega naročila v zadnjih 365 dnevih in tega ne stori
tudi po nadomestnem roku 30 dni od prejetja obvestila – Opomin za popravek poslan Članu, (c) z dogovorom med
ESSENS in članom, (d) z enostransko prekinitvijo članstva katere koli vpletene stranke. Enostranska prekinitev
s strani ESSENS lahko nastane le zaradi ponavljajoče se kršitve Splošnih pogojev članstva ESSENS Kluba, ali
zaradi ne-izvršitve pred opredeljenim rokom v primeru prekinitve članstva v ESSENS Klub. Opomin ali obvestilo
o prenehanju članstva velja v trenutku elektronske dostave na članov e-poštni naslov, ki je bil prvotno uporabljen
za registracijo, ali je bil posodobljen na uradni spletni strani ESSENS v zavihku Moja Pisarna - Moj Profil – Kontakti
ali preko elektronskega nabiralnika ESSENS messenger, ki sta oba dostopna po prijavi člana na kateri koli uradni
ESSENS spletni strani.

20. Neveljavnost ali neučinkovitost katerega koli člena ne vzpostavi neveljavnosti ali neučinkovitosti drugih členov
v Splošnih pogojih članstva ESSENS kluba. Pravo, ki se uporablja za namene članstva v ESSENS klub, so zakoni Češke
Republike. Kar ni določeno s splošnimi pogoji članstva ESSENS kluba, s tem povezanimi pogoji in pravili, ureja Civilni
Zakonik, zakon št. 89/2012 Coll. s spremembami in pristojno sodišče je Okrožno sodišče v Brnu, Češka Republika.

