Všeobecné obchodné podmienky navrh Kaliak

Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodno-právny vzťah medzi COOL-CARS, s.r.o. so
sídlom Business center ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 51 188 872, DIČ: 2120636375,
zapísaná do OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 124186/B
Spoločnosť COOL-CARS, s.r.o. prevádzkuje spoločenstvo fyzických osôb, fyzických osôb – živnostníkov
a právnických osôb, vďaka ktorému získavajú účastníci - členovia (ďalej ako „členovia“) výhody systému pri
kúpe, sprostredkovaní alebo leasingu akýchkoľvek tovarov a služieb za zvýhodnené podmienky a ceny,
hlavne dopravné prostriedky, autá, technológie a doplnky k nim.
1. Členstvo v COOL-CARS network
1.1 Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok sa záujemca stáva členom „COOL-CARS
network“, keď je zaregistrovaný do systému cez stránku www.cool-cars.network, vyberie si jednu
z desiatich možných pozícií a ak ide o pozíciu 2 až 10, ju zaplatil. Platbu môže vykonať
vkladom/prevodom na účet COOL-CARS, s.r.o. v Tatra banke,a.s.,
1.2 č.ú.: 29 4904 8392/1100, IBAN: SK24 1100 0000 0029 4904 8392, SWIFT: TATRSKBX alebo
platobnou kartou, v hotovosti alebo inou možnosťou. Za pozíciu číslo 1 sa neplatí, je zadarmo.
1.3 Členstvo v COOL-CARS network je na dobu neurčitú, je možné ho previesť na fyzickú osobu, živnosť
alebo právnickú osobu registrovaného člena. Po dohode s COOL-CARS, s.r.o. je členstvo dedičné alebo
predajné na iného člena.
1.4 Nový člen pri registrácii zadáva, kto ho do systému odporučil, a to buď cez podstránku k webu coolcars.sk www.cool-cars.network alebo pri registrácii cez formulár, ak ide o nášho registrovaného člena,

alebo sa môže registrovať sám na základe reklám.
1.5 Jedna a tá istá osoba sa môže v systéme zaregistrovať aj viac krát, buď na tú istú osobu alebo firmu.
Pri ďalšej registrácii je však potrebné uviesť inú mailovú adresu, telefónne číslo môže byť aj
pri viacerých registráciách rovnaké. Pri každej novej registrácií získava člen novo pridelené samostatné
ID v systéme a príslušnú licenciu so všetkými jej právami, právami na vyplatenie a povinnosťami.
1.6 Členovia systému COOL-CARS môžu využívať všetky výhody a poradenstvo ako klient a získať
výhodnejšie nákupy. Kúpou licencie členovia zároveň získajú možnosť zapojiť sa do veľmi výhodného
podnikania.
1.7 Spoločnosť COOL-CARS poskytuje aj poradenstvo pri kúpe nových a zánovných áut. Za účelom
zníženia emisií, udržania čistejšieho ovzdušia a zachovania Zelenej planéty poskytuje spoločnosť COOLSTCARS aj poradenstvo pri kúpe vybraných elektrických a hybridných modeloch s dotáciami.
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1.8 Spoločnosť COOL-CARS podporuje WIN-WIN systém, pri ktorom sú spokojné všetky tri strany: klient,
licencovaný partner aj dodávatelia áut, dopravných prostriedkov a finančných služieb. COOL-CARS je
zdieľaná ekonomika.
2. Pozície v systéme COOL-CARS
2.1 COOL-CARS network je hybridný systém. V systéme COOL-CARS network môžete byť umiestnení na
pozícii od 1 do 10 alebo vyššie.
2.2 Na pozícii číslo 1 môžete byť umiestnení bez akýchkoľvek členských alebo iných poplatkov, keďže ide
o bezplatnú licenciu. Kúpou a úhradou licencie k vybranej pozícii od 2 až 10 môžete získať prislúchajúce
práva na ďalšie sprostredkovania, ako je predaj licencií ďalším záujemcom a mať za to príslušné provízie,
ako aj medzi provízie. Ostatné vyššie pozície, vyššie ako 10, je možné dosiahnuť len prácou
a dosiahnutím určitého počtu bodov, ktoré sú potrebné na prechod na vyššie pozície, podľa aktuálnej
tabuľky odmien.
2.3 Registrovaný člen je oprávnený dávať návrhy na zlepšenie systému.
2.4 V systéme možno pod seba zaregistrovať nového člena na akúkoľvek predajnú pozíciu od 2 až po 10, na
nižšiu, ako aj na rovnakú, aj na vyššiu pozíciu od seba. Za sprostredkovanie predaja takejto licencie
môžete získať províziu a dlhodobo dostávať medzi provízie a bonusy ako je uvedené v platnej tabuľke
odmien.
2.5 Ak sa niekto pod vami zaregistruje, nikdy Vás neobíde, ani nepreskočí, navždy ostane pod vami, aj keby
sa prácou alebo doplatkom dostal na rovnakú alebo vyššiu pozíciu. Máte nárok na provízie, medzi
provízie a bonusy podľa platnej tabuľky odmien.
3. Pozícia č. 1 - TIPÁR
3.1 Pozícia č. 1 sa nazýva tzv. TIPÁR. Ten má právo na výhody z vlastných nákupov a služieb,
realizovaných alebo sprostredkovaných cez systém COOL-CARS.
3.2 TIPÁR nemôže sprostredkovať ďalších členov do systému, nemôže predávať licencie a mať za to
províziu. Ak si však kúpi akúkoľvek licenciu 2 až 10, jej úhradou alebo zápočtom s nevyplatenými
províziami, bude môcť licencie predávať a získať z nich provízie a medzi provízie.
3.3 TIPÁR môže sprostredkovať ďalších záujemcov o kúpu, sprostredkovanie alebo predaj áut, dopravných
prostriedkov a technológií vrátane služieb k nim.
3.4 Člen na pozícii TIPÁR má právo získať svoju províziu z úrovne č. 1 – pozícia TIPÁR podľa tabuľky
odmien zo sprostredkovaní pre seba ako člena, zo sprostredkovania kúpy alebo predaja tovarov a služieb cez
systém COOL_CARS po tom ako ich klient zrealizuje a uhradí.
3.5 Provízia TIPÁRA je podľa tabuľky odmien, ktorá je súčasťou týchto obchodných podmienok vo výške
1.-€ za bod, a provízie sú vyplácane na mesačnej báze podľa podmienok v bode 8 tejto zmluvy.
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4. Licencovaný partner na pozícii 2 až 10
4.1 Licencovaný partner na pozícii 2 až 10 má rovnako ako TIPÁR právo získať výhody z vlastných nákupov
a služieb realizovaných alebo sprostredkovaných cez systém COOL-CARS. Môže tiež sprostredkovať
ďalších záujemcov o kúpu, sprostredkovanie alebo predaj áut, dopravných prostriedkov a technológií vrátane
služieb k nim.
4.2 Licencovaný partner na pozícii 2 až 10 je oprávnený sprostredkovať pre COOL-CARS, s.r.o. registrácie a
predaj licencií ďalším záujemcom tj. fyzickým osobám, fyzickým osobám – živnostníkom alebo právnickým
osobám, umiestniť ich v systéme pod svoju registráciu a po zaplatení príslušných licencií mať z tohto
sprostredkovania províziu.
4.3 Licencovaný partner na pozícií 2 až 10 má právo získať medzi provízie a bonusy v rámci registrovaných
TIPÁROV a partnerov podľa nároku, podľa systému vyplácania zospodu nahor, aj z hĺbky svojej štruktúry.
5. Licencovaný partner na pozícii vyššej ako 10
5.1 Pozícia vyššia ako 10 sa nedá kúpiť, ani získať doplatkom. Dá sa získať len prácou. Partner na pozícii
vyššej ako 10 má rovnaké práva ako partneri na pozícií 2 až 10.
6. Spôsob získania a počítania bodov
6.1 Body, ktoré už boli raz pripísané zostávajú navždy v systéme ako historické body.
6.2 Licencovaný partner môže v systéme získať body za:

6.2.1 Sprostredkovanie predaja áut, dopravných prostriedkov a technológií,
6.2.2 Sprostredkovanie predaja licencií,
6.2.3 Ďalšie dodatočné body za sprostredkovanie.
6.3 Výpočet za sprostredkovanie predaja licencií podľa bodu 6.2.2.
Body z predaja licencie sa počítajú zo sumy licencií. Uvedené sú v tabuľke odmeňovania (tab. Č.1). Pri
zvýhodnených cenách licencií za nižšie ceny sú alikvotne znížené aj body za sprostredkovanie predaja
takýchto licencií.
6.4 Výpočet za sprostredkovanie kúpy alebo predaja áut, dopravných prostriedkov a technológií podľa bodu
6.2.1.
6.4.1 Podielom ceny auta s DPH a deliacim koeficientom, ktorý je 800 získame počet bodov v systéme.
Samotný vzorec vyzerá nasledovne:
CENA AUTA(tovaru) s DPH = BODY v systéme.
800
Následne sa body vynásobia sumou za bod na danej pozícií, napr. pozícia 7 = 5.-€ za bod
Výpočet bodov- príklad: cena auta 30 000 € s DPH:
30 000€ = 37,50 bodov x 5€/bod = 187,50 € garantovaná provízia za sprostredkovanie predaja tohto auta.
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800
6.4.2 Za rovnaký obchod môžu byť licencovanému partnerovi pripísané ďalšie body a provízie, okrem
garantovanej, vždy podľa obchodného prípadu.
7. Postup na vyššiu pozíciu
7.1 TIPÁR môže prejsť na vyššiu pozíciu na základe zápočtu nevyplatenej provízie s cenou objednanej
licencie 2 alebo vyššej. Na vyššiu pozíciu nemôže postúpiť len na základe historických bodov.
7.2 Od pozície 2 až 10 sa je možné dostať na vyššiu pozíciu týmito dvoma spôsobmi:
a) Dosiahnutím potrebného počtu historických bodov podľa tabuľky, čiže kariérnym postupom,
b) Doplatkom do vyššej pozície, maximálne pozícia 10 za aktuálny doplatok, ktorý sa vypočíta ako
medzi rozdiel v cene do vybratej vyššej pozície zo základných alebo aktuálnych cien.
8. Nárok na provízie a spôsob ich vyplácania
8.1 „Provízia“ predstavuje súčet provízií, medzi provízií, odmien a bonusov, ďalej len „Provízia“, ktoré sú
vypočítané z vlastných obchodov a obchodov sprostredkovaných pod Vami a pod Vami registrovaných
členov v akejkoľvek hĺbke, v súlade s platnou tabuľkou odmeňovania a bonusov.
8.2 Nárok na Províziu za zrealizovaný obchod priamo, pod seba, alebo pod registrovanými členmi v hĺbke
najmä, sprostredkovanie kúpy alebo predaja áut, dopravných prostriedkov, alebo technológií, prípadne iných,
ponúkaných cez COOL-CARS s.r.o. tovarov a služieb, ďalej len „obchod“ má každý člen podľa tabuľky č.1.
8.3 Nárok na províziu za predaj licencií pod sebou má každý registrovaný člen okrem registrovaného člena
na pozícií 1 – TIPÁR.
8.4 Vznik nároku na bonus
Jedenkrát mesačne systém kontroluje a vyhodnocuje všetky zaplatené obchody a ide odspodu nahor. Vždy sa
pýta, či už bola vyplatená provízia k danej pozícii.
-

V prípade, že nebola, systém pridelí províziu vo výške počet bodov x medzi rozdiel v sume- odmeny
za bod medzi danou pozíciou a tou pod ním.

-

Ak už bola vyplatená, systém kontroluje, či už bol vyplatený „PRVÝ BONUS“. Ak nebol, vypočíta
prvý bonus vo výške 100% bodov x 0,30€ za daný obchod.

-

V prípade, že už bol vyplatený PRVÝ BONUS, systém kontroluje či boli vyplatené ďalšie bonusy (
10% bodov x 0,12€) a koľko krát. Ak boli vyplatené menej ako 10 x – systém pridelí bonus (10%
bodov x 0,12€). Ak už bol vyplatený aj prvý bonus aj 10x10% bonus, dotyčnému ani pozíciám nad
ním nevzniká nárok na bonus.

8.5 Každý registrovaný člen od pozície 2 a vyššie má nárok na medzi provízie medzi jeho pozíciou a ďalšími
registrovanými členmi pod ním.
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8.6 Provízia je vyplácaná raz za mesiac, medzi 15-tym a posledným dňom daného mesiaca. Vypláca sa vždy
za predchádzajúci mesiac podľa toho, ako budú pripísané jednotlivé provízie od obchodných partnerov.
8.7 V prípade, že nie je uvedený bankový účet, provízia sa môže hromadiť a môže byť použitá aj na
dokúpenie kariéry, alebo na akontáciu auta cez zápočet.
8.8 Licencovaní partneri, ktorí sa dostali na pozíciu 8,9,10 alebo vyššie majú právo na vyplácanie podielu na
zisku. Na účely týchto všeobecných podmienok sa podielom na zisku rozumie podiel na hrubom zisku
z činnosti COOL-CARS dosiahnutý vo všetkých krajinách, kde pôsobila za posledný kalendárny rok na
základe hospodárskeho výsledku spoločnosti z hrubého zisku. Medzi jednotlivými partnermi sa percentá
zisku prerozdeľujú nasledovne:

-

-

1% hrubého zisku sa prerozdeli medzi pozície 8 rovnakým dielom,

-

1,5% hrubého zisku sa prerozdeli medzi pozície 9 rovnakým dielom,

-

2% hrubého zisku sa prerozdeli medzi pozície 10 rovnakým dielom,

-

1% hrubého zisku sa prerozdeli medzi pozície 11 a vyššie rovnakým dielom,

(Ak ste napr. na pozícii 8 a vytvoril sa 10% hrubý zisk vo výške 500 000.-€ v pomere k využitému
kapitálu 5 000 000.- €, t.j alikvotne 1% zisku z využitého kapitálu je 50 000€ a je 10 ľudí na pozícií 8tak každý dostane:
50 000.- €/ 10 ľudí = 5 000€/ na osobu ročný podiel na hrubom zisku pre pozície 8.
Rovnako sa to vypočítava aj pre ďalších licencovaných partnerov na pozíciách, vyšších ako pozícia 8.)

Tab.č.1
Provízia

Body

Budo-

Budo-

Budo-

Sprostr.

vanie

vanie

vanie

vyššej predaja

tímu

tímu

tímu

Pozí-

za

BODY

Cena

Počet bodov

cia

1 bod

za predaj

licencie €

pre danú pozíciu

€

licencie

koncová

BODY

pozície

áut

SR

SR+ČR

Zahr.

1

1€

X

0,00 €

0 - nekonečno

400

áno

nie

nie

nie

2

2€

20

399,90 €

0 - 599,99

600

áno

áno

nie

nie

3

3€

45

899,90 €

600 - 3 999,99

3 400

áno

áno

áno

nie

4

3,50 €

70

1 399,90 €

4 000 - 9 999,99

6 000

áno

áno

áno

áno

5

4,00 €

100

2 399,90 €

10 000 - 19 999,99

10 000

áno

áno

áno

áno

6

4,50 €

120

3 599,90 €

20 000 - 39 999,99

20 000

áno

áno

áno

áno

7

5€

200

5 999,90 €

40 000 - 69 999,99

30 000

áno

áno

áno

áno

8

5,50 €

300

8 999,90 €

70 000 - 129 999,99 60 000

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

1%

9

10

6€

6,50 €

podiel

1,5%

do

120
500

14 999,90

130 000 - 249 999,99

2%

000
250

800

23 999,90 € 250 000 - 499 999,99
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000

1%
11

7,00 €

1.

+

500
podiel
+ 1.

BONUS

0,30 €
1,20 €

bonus

nepredajná 500 000 - 999 999,99

000

áno

áno

áno

aj so 100% bodov dostane prvý partner zo spodu na rovnykej, alebo nižšej
pozície

10xbónus 0,12€/bod sa prerozdelí medzi 10 OP(10x 10%bodov x 0,12€) nad 1. bonus

Tab. č. 2

Tab. č. 3
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áno

Príklad BONUSU:
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9.Dohoda o mlčanlivosti a ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov
9.1 Povinnosťou COOL-CARS, jej poverených pracovníkov a licencovaných partnerov je zachovať
mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných členoch, klientov a ďalších dokumentoch a skutočnostiach
týkajúcich sa know-how a interného fungovania firmy.
9.2 COOL-CARS, jeho licencovaní partneri a jeho poverení pracovníci zachovajú mlčanlivosť počas aj po
spracovaní osobných údajov. Zaväzujú sa tiež, že tieto osobné údaje využijú len na účely činnosti COOLCARS, popísanej v týchto obchodných podmienkach.
9.3 COOL-CARS, jeho licencovaní partneri a jeho poverení pracovníci sa zaväzujú, že všetky dokumenty,
ktoré obsahujú osobné údaje klientov a potencionálnych zákazníkov budú chrániť pred zneužitím. Ďalej sa
zaväzujú, že ich budú medzi sebou zasielať takým spôsobom, aby zabezpečili ochranu osobných údajov a že
ich budú chrániť pred zverejnením v rozpore so zákonnou úpravou.
9.4 COOL-CARS je povinný oboznámiť osoby, oprávnené nakladať s osobnými údajmi registrovaných
členov a klientov, o právach a povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za
ich porušenie.
9.5 Predstavitelia COOL-CARS a registrovaní licencovaní partneri môžu za účelom identifikácie klientov
a ich zástupcov v rozsahu

nevyhnutnom na účely spracovania ponúk a realizáciu predajov a služieb,

kopírovať, skenovať a uchovávať osobné údaje a dokumenty klientov, ktorými môžu byť fyzické osoby,
fyzické osoby- podnikatelia alebo právnické osoby.
9.6 Aj pri nezavinenom porušení mlčanlivosti uvedenej v tomto článku alebo vyplývajúcej zo všeobecne
záväzných právnych predpisov bude registrovaný licencovaný partner zodpovedať za škodu, ktorú tým
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spôsobí.
10. Záverečné ustanovenia
10.1 COOL- CARS má právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť.
10.2 Ak člen poruší VOP, poškodí meno firmy alebo spôsobí spoločnosti COOL-CARS nejakú škodu, môže
byť vylúčený, pričom spoločnosť COOL-CARS si môže škodu vymáhať.
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