
Členská prihláška
DAXEN SLOVAKIA s.r.o., Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

tel.: 02 321 44 299, e-mail: daxensk@dxn2u.com Číslo distribútora

Informácie o žiadateľovi ● Žiadateľ musí mať vek minimálne 18 rokov

Sponzorské údaje

Údaje o manželskom partnerovi

Oprávnená osoba/údaje dediča

*Priezvisko

*Meno

*Muž  

Číslo OP/číslo pasu 

Priezvisko matky za slobodna

*Adresa: Ulica a  číslo domu

*PSČ

*E-mail

Číslo účtu banky   

*Číslo sponzora 

Priezvisko, meno

Priezvisko, meno

Dátum/deň/mesiac/rok

Príbuzenský vzťah

 *Priezvisko, meno

Dátum narodenia/deň/mesiac/rok

Kód banky Meno banky

 *Mesto Kód krajiny (SK)

*Mobilné alebo telefónne číslo/aj kód krajiny (+421)

*Žena *Dátum narodenia/deň/mesiac/rok Národnosť

Údaje označené * sú povinné

Súhlas s poskytnutím osobných údajov
Týmto dávam súhlas spoločnosti DAXEN SLOVAKIA s.r.o. k spracovaniu mojich osobných údajov za účelom vedenia evidencie členov v zmysle Zákona č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas poskytujem na dobu neurčitú, až do jeho písomného odvolania.

Podpis
Pred podpísaním Prihlášky spoločnosti DAXEN SLOVAKIA s.r.o. si dôkladne prečítajte Zmluvné podmienky uvedené na druhej strane. Regulujú vzťah medzi vami,  
ako členom a spoločnosťou DAXEN SLOVAKIA s.r.o. Vaším podpisom vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami.
● Vyhlasujem, že vyššie mnou uvedené údaje sú pravdivé a  kompletné. V prípade uvedenia akýchkoľvek nepravdivých údajov, spoločnosť si vyhradzuje právo 

ukončiť členstvo bez predchádzajúcej výpovede.
● Potvrdzujem, že ani môj partner, ani ja sme neboli aktívnymi členmi počas posledných 12 mesiacov, resp. ani môj partner, a  ani ja sme do času tejto registrácie 

neboli aktívnymi členmi DAXEN/DXN.
● Chápem, že po schválení tejto prihlášky budem platným DAXEN/DXN distribútorom.
● Zaväzujem sa, že budem dodržiavať pravidlá a smernice DXN.
● Prečítal/a som si a pochopil/a som pravidlá a smernice spoločnosti DXN, budem nimi viazaná/ý a budem ich dodržiavať.
● Čestne vyhlasujem, že som si vedomý/á, že spoločnosť DAXEN SLOVAKIA s.r.o. nenesie zodpovednosť za daňové a odvodové povinnosti mojej osoby  

a že si v žiadnom prípade nebudem nárokovať od DAXEN SLOVAKIA s.r.o., aby tieto povinnosti vykonávala a vyrovnávala za mňa.

IČO: 46410163  IČ DPH: SK2023364200  DIČ: 2023364200
Originál spoločnosti DAXEN SLOVAKIA ● Zelená kópia členovi ● Modrá kópia sponzorovi

Vyhotovil za DAXEN SLOVAKIA
(vypísať paličkovým písmom)

Spracoval za DAXEN SLOVAKIA
(vypísať paličkovým písmom)

Podpis žiadateľa



1. Schválenie. Predložením tejto Prihlášky žiadate o to, aby ste pôsobili ako  
DXN distribútor v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto dokumente  
a v priložených dokumentoch /Distribútorské pravidlá, Marketingový plán/. 
Po schválení bude táto Prihláška /spolu so všetkými priloženými dokumentmi/ 
platnou a účinnou Prihláškou medzi osobou / osobami uvedenými v tejto 
Prihláške /”Vy”/ a spoločnosťou DAXEN SLOVAKIA s.r.o., založenou v súlade  
s právnymi predpismi Slovenskej republiky, IČO 46410163, DIČ 2023364200,  
IČ DPH SK2023364200, so sídlom Viktorínova ul. 1, 821 08 Bratislava, Slovenská 
republika /”DAXEN”/ zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratis-
lava I, oddiel Sro, vložka číslo 76895/B. DAXEN môže podľa vlastného uváženia 
Prihlášku schváliť alebo zamietnuť. Aby sa zabezpečila vaša príprava na posky-
tovanie kvalitných služieb vašim zákazníkom, je predpokladom vášho schvále-
nia zakúpenie Štartovacej súpravy  DAXEN pre vaše vlastné použitie /obsahu-
júcej dôležité informácie o vykonávaní podnikania distribútora, prezentačnú 
literatúru/ ako súčasť vašej distribútorskej objednávky Štartovacej súpravy 
DAXEN, doručenej ako súčasť tejto Prihlášky alebo inak. DAXEN môže schváliť 
túto Prihlášku tak, že vám vhodným spôsobom doručí súhlas spolu s Distribú-
torským číslom DXN. Ak spoločnosť túto Prihlášku odmietne, budete o tom 
písomne informovaný, všetky sumy zaplatené spoločnosti DAXEN v súvislosti  
s touto Prihláškou vám budú vrátené pod podmienkou, že DAXEN vrátite 
všetku literatúru a produkty DAXEN. V prípade schválenia sa táto prihláška 
stane záväznou zmluvou medzi vami a spoločnosťou DAXEN. Táto Prihláška  
sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.

2. Potvrdenie a súhlas so Zmluvnými podmienkami, údajmi a priloženými 
dokumentmi. Týmto potvrdzujete, že ste čítali a že ste porozumeli podmien-
kam tejto Prihlášky a súhlasíte s ich dodržiavaním. Ďalej potvrdzujete, že ste 
obdržali Štartovaciu súpravu DAXEN, ktorej súčasťou je tento formulár a že 
ste obdržali, čítali a zaväzujete sa dodržiavať Distribútorské  pravidlá DXN, 
Objednávkový formulár / Cenník DAXEN, Marketingový plán a leták DAXEN, 
ktoré súprava obsahuje a ktoré sú súčasťou zmluvných povinností medzi vami  
a spoločnosťou DAXEN /Zmluvné podmienky týchto dokumentov sa týmto stali 
súčasťou tejto Prihlášky prostredníctvom odkazu “Priložené dokumenty”/. V prí-
pade konfliktu medzi niektorým z ustanovení tohto dokumentu a ustanovením 
v Priložených dokumentoch, ustanovenia tohto dokumentu majú prednosť.  
DXN HOLDINGS BHD /ďalej len DXN/ je materskou spoločnosťou DAXEN a 
je oprávnená nakladať s duševným vlastníctvom, ktoré sa viaže na produkty,  
distribúciu/predaj ktorých bude Distribútor vykonávať.

3. Podmienky. Táto Prihláška je uzavretá na dobu neurčitú. Nie je potrebné ju 
každoročne obnovovať, s podmienkou, že distribútor vykoná v príslušnom 
kalendárnom roku aspoň jeden /1/ osobný nákup s bodovou hodnotou /PV/. 
Pri nesplnení tejto podmienky zaniká k 31.decembru právny vzťah distribútora 
bez oznámenia. Akékoľvek navrátenie stavu je možné za podmienok stano-
vených v Distribútorských pravidlách DXN. 

4. Zmena podmienok. DAXEN môže zmeniť tieto Zmluvné podmienky, vrátane 
podmienok Priložených dokumentov, a to celé podmienky, alebo ich časť. 
Ak máte proti akejkoľvek takejto zmene výhrady, môžete Prihlášku okamžite 
skončiť.

5. Postúpenie práv a povinností. Ani Prihlášku, ani práva, ani povinnosti, ako 
aj distribútorské oprávnenia z nej vyplývajúce nemôžete postúpiť, delegovať 
ani previesť inak, ako jedným z dvoch spôsobov uvedených v Distribútorských 
pravidlách DXN /úmrtie, indispozícia/.

6. Nezávislá zmluvná strana. Súhlasíte s tým, že nie ste zamestnancom  
DAXEN, a ani nie ste zástupcom spoločnosti DAXEN a že táto Prihláška neza-
kladá pracovnoprávny vzťah medzi vami a DAXEN. Pri vykonávaní aktivít podľa 
Prihlášky konáte ako nezávislá zmluvná strana. Nič z tu uvedeného sa nebude 
vykladať tak, aby sa založil pracovnoprávny, alebo iný závislý vzťah medzi vami 
a spoločnosťou DAXEN, a týmto sa vzdávate akýchkoľvek nárokov na opak.

a. Ďalej súhlasíte, že nebudete používať meno DXN alebo ochrannú známku, ani 
iné práva duševného vlastníctva patriaceho DXN. Zaväzujete sa, že nebudete 

robiť také úkony, ktoré by mohli porušiť tieto práva alebo ohroziť meno DXN, 
povesť alebo jej známky a s nimi spojené dobré meno; používať ochranné 
známky ani známky služieb podobné ochranným známkam alebo službám 
DXN; alebo propagovať , predávať, používať, či falošne spájať výrobky, alebo 
služby tretích strán so známym menom alebo známkami DXN.

b. Tiež súhlasíte, že nesiete  zodpovednosť za všetky výdavky vzniknuté pri re-
gistrácii alebo počas nezávislého podnikania DAXEN. DAXEN od vás nežiadala 
vynakladať akékoľvek úsilie vo forme času či peňazí, ani sa nezaviazala nahradiť 
vám čas alebo náklady spojené s podnikaním ako distribútora DAXEN / DXN.

c. Zaväzujete sa dodržiavať všetky príslušné zákonné a daňové požiadavky 
a riadiť sa všetkými zákonmi, predpismi a/alebo kódexmi pri vykonávaní 
akýchkoľvek aktivít povolených podľa tejto Prihlášky, vrátane dodržiavania 
všetkých príslušných zákonov a vyhlášok na ochranu práv spotrebiteľa. Ďalej 
sa zaväzujete, že nebudete konať nič, čím by ste mohli ohroziť dobré meno 
spoločnosti DXN, resp. DAXEN, alebo jej distribútorov, alebo poškodiť dobré 
meno spojené s menom DXN / DAXEN a ochrannými známkami DXN.

7. Odmeny.
 Odmeny distribútora sú vypočítavané podľa pravidiel stanovených v marke- 

tingovom pláne.
a/ Pre členov, ktorí sú držiteľmi platného živnostenského oprávnenia platí, že 

DXN člen môže fakturovať províziu za sprostredkovateľskú činnosť, pokiaľ na 
to má platné živnostenské oprávnenie, a to vo výške zodpovedajúcej odmene 
vypočítanej v súlade s marketingovým plánom. Zároveň má možnosť uzavrieť 
s DAXEN dohodu o vyhotovovaní faktúr v zmysle ustanovenia paragrafu  
75 ods. 3 zákona o DPH, na základe ktorého  DAXEN vystavuje faktúry v jeho 
mene a na jeho účet. 

b/ pre členov, ktorí nie sú držiteľmi platného živnostenského oprávnenia, platí, 
že pre nárok na vrátenie časti kúpnej ceny z titulu množstevnej zľavy z kúpnej 
ceny stačí distribútorovi udržiavať mesačnú osobnú bodovú hodnotu výlučne 
v jednej krajine. Výška množstevnej zľavy z kúpnej ceny sa vypočítava podľa 
pravidiel stanovených v marketingovom pláne. DAXEN / DXN si ponecháva 
právo na dodatočnú úpravu výšky odmeny, spôsobu jej výpočtu, výplaty, resp. 
vrátenia časti odmeny, jej zadržania, ako aj na zadržanie, odloženie, alebo 
zrušenie iných odmien, provízií a oprávnení distribútora v prípadoch stano-
vených v Distribútorských pravidlách. 

8. Obmedzenia. Distribútor je oprávnený predávať produkty DXN v súlade  
s touto zmluvou len na území Slovenskej republiky. V rámci územia Sloven-
skej republiky distribútor nemá žiadne územné obmedzenia, a ani exkluzivity,  
a preto sa mu prísne zakazujú takéto vyjadrenia. Prísne sa zakazuje distribuovať 
v iných krajinách bez písomného povolenia tovar DXN, vyrobený výhradne pre 
trh určitého štátu. Je prísne zakázané predávať a vystavovať produkty DXN 
v potravinárskych obchodoch, v super- a hypermarketoch, vo vojenských 
obchodoch alebo na tržniciach. Distribútor je zodpovedný za všetky chybné 
vyhlásenia o produktoch. Distribútor, ktorý dosiahol úroveň Star Diamond, 
nesmie byť priamo, a ani nepriamo /vrátane poverenia/ zainteresovaný v inej 
firme priameho predaja /direct marketingu/ alebo v inej činnosti, ktorá môže 
mať negatívne dopady na záujmy DXN / DAXEN. Distribútor, ktorý dosiahol 
úroveň Star Diamond, má zakázané priamo alebo i nepriamo propagovať inú 
firmu priameho predaja alebo jej produkty popr. sa pripojiť k inému network 
marketingovému obchodovaniu alebo distribuovať produkty a služby firiem, 
predstavujúcich pre DXN konkurenciu.

9. Skončenie zmluvy. Zmluvný vzťah založený touto Prihláškou môže zaniknúť 
podľa bodu 3. týchto Zmluvných podmienok. Spoločnosť DXN / DAXEN môže 
prerušiť alebo okamžite zrušiť oprávnenia Distribútora v prípadoch stano-
vených v Distribútorských pravidlách.

Zmluvné podmienky
Prihlášky DAXEN SLOVAKIA


