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Podmínky spolupráce „Dealer lyží WEX“
Dodatek 0.1. Dealerské smlouvy o odměnách za zprostředkování – platný od 1.6.2015

Dealer skupina

A pouze majitel lyží WEX / bez ŽL / zaškolený instruktor lyžování



není samostatným prodejcem (nevlastní ŽL)



doporučuje nákup lyží



doporučený zákazník zakoupí lyže u výrobce, který přejímá kompletní zodpovědnost za prodej,
vč. záručních podmínek



doporučený zákazník získá na základě doporučení dealera slevu ve výši 5% z ceny
doporučeného zboží (sleva se přičítá k dalším slevovým programům = registrace, slevové
kupony). Sleva se počítá z ceny doporučeného zboží po odečtení uvedených přímých slev (za
registraci v e-shopu, za slevové kupony atd.)



nárok na slevu získá doporučený zákazník uvedením kódu dealera v Připomínkách k objednávce
– objednávka bude následně (po odeslání) upravena, sleva se započítává DODATEČNĚ



dealer získá za každé doporučení a provedený nákup zákazníka odměnu ve výši 5% z ceny
doporučeného zboží / + přiznaná sleva zákazníkovi -5% z ceny doporučeného zboží (vč. DPH)



odměna bude vyplacena při následném nákupu dealera – slevou na zakoupeném zboží



v případě nákupu levnějšího zboží, než bude celkové konto dealera, nakupuje dealer jakékoliv
zboží v ceně 1,- Kč

Dealer skupina

B nekomerční organizace – pro neobchodní činnost bez ŽL nákup/prodej



pro vlastní potřebu organizace (školy, neziskové organizace, Tělovýchovné jednoty apod.)



dealer zakoupí lyže u výrobce, který přejímá kompletní zodpovědnost za prodej, vč. záručních
podmínek



sleva při nákupu vybraného vybavení -15%
(výjimka školní zařízení na vybrané vybavení od počtu 5 párů / -20%)



při doporučení zájemce o vybavení = nákup u výrobce a při uvedení kódu – odměna na účet
5% z ceny zakoupeného a doporučeného produktu / + přiznaná sleva zákazníkovi -5%
z ceny doporučeného zboží (vč. DPH)



odměna bude vyplacena při následném nákupu dealera – slevou na zakoupeném zboží
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Dealer skupina

C

Uzavření dealerské smlouvy je podmíněno účastí na praktickém školení „Zbožíznalectví
WEX“ v délce 1 den dle stanovených podmínek pro Dealery, uvedených v dealerské smlouvě
1) obchodník BEZ výuky lyžování - organizace s obchodní činností na ŽL nákup/prodej
- nákup za účelem vlastní komerční činnosti – nákup/prodej – půjčovny
2) zaškolený dealer WEX-DM – samostatný instruktor lyžování, komerční lyžařská škola
se ŽL nákup/prodej


zákazník zakoupí lyže u Dealera C, který přejímá kompletní zodpovědnost za prodej, vč.
záručních podmínek



sleva pro dealera při nákupu vybraného vybavení
-15% (neplátce)
-20% (plátce DPH, dealer na základě dosažených obratů) z ceny vč. DPH dle ceníku
lyžařského vybavení



při doporučení zájemce o vybavení = nákup u výrobce a při uvedení kódu – odměna na účet
10% z ceny doporučeného zboží / + přiznaná sleva zákazníkovi -5% z ceny doporučeného
zboží. Zakoupené zboží musí být z kategorie, kterou nabízí dealer ve své obchodní činnosti



odměna bude vyplacena při následném nákupu dealera – slevou na zakoupeném zboží

DODATEK – další podmínky spolupráce – DEALER sportovního vybavení WEX:

01. Činnost dealera lyží WEX není podmíněna speciálním (papírovým) CERTIFIKÁTEM značky –
dealer pracuje na základě OSOBNÍCH zkušeností se sportovním vybavením značky WEX v rámci
své vlastní obchodní / sportovní činnosti.
02. Odměny za činnost dealera lyží WEX jsou podmíněny sepsáním DEALERSKÉ SMLOUVY

03. Pro distribuci a dealerskou činnost značky WEX – vybraných modelů – je základní
podmínkou osobní VLASTNICTVÍ značkových lyží WEX opatřených vlastnoručním
podpisem majitele značky, což je považováno za HLAVNÍ CERTIFIKÁT značky WEX,
opravňující vlastníka k další distribuci těchto modelů (dále pouze CERTIFIKOVANÉ MODELY).
04. Prodejce / dealer je při své činnosti povinen se prezentovat vlastnictvím nabízených modelů
opatřených vlastnoručním podpisem majitele značky = CERTIFIKÁTEM opravňujícím
k další distribuci / doporučení značky podle obchodních zákonů České republiky.
05. Dealerskou odměnu získá dealer POUZE po sepsání DEALERSKÉ SMLOUVY
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06. Jakékoliv napodobeniny nebo modely lyží, které nejsou opatřeny autorským podpisem
na designu lyží, jsou považovány za výrobky neznačkové, nebo pouze za napodobeniny jiných
originálů
07. Při jakékoliv nekalé činnosti, poškozující značku WEX, je majitel značky oprávněn s okamžitou
platností ukončit dealerům distribuci výrobků a důvod ukončení spolupráce uvést na stránkách
DEALERA – viz odkaz DEALR WEX na webu www.lyze-snowblade.cz / www.ski-akro.com.

08. Dealer značky WEX – certifikovaných modelů WEX – není oprávněn nabízet tyto modely
ve vlastním elektronickém obchodě k přímému prodeji. Tato činnost bude považována za
porušení dohody mezi distributorem a majitelem značky WEX a za porušení exkluzivity značky.
Tuto výsadu má pouze majitel značky, který tímto vstupuje do osobního kontaktu s kupujícím
a prezentuje se Zárukou spokojenosti – osobně odpovídá za informace uváděné u nabízených
modelů.
Dealer značky WEX může na svých stránkách uvádět komplexní textové informace o nabízených
modelech, včetně odkazu na stránky výrobce. Stránka nesmí obsahovat možnost přímého
objednání jiným způsobem, než:
- osobní distribuce (předváděcí akce, přímý prodej v obchodě, v půjčovně lyží, při výuce apod.)
- emailový kontakt
- telefonní kontakt

09. Certifikované modely lyží WEX (opatřené podpisem) smí dealer nabízet pouze v rámci své
obchodní a jiné činnosti, vyžadující OSOBNÍ KONTAKT se zákazníkem, čímž přebírá přímou
osobní zodpovědnost za kvalitu značky a informací s tím spojených.

10. Pokud má dealer/prodejce zájem o přímý prodej certifikovaných modelů (obchod, půjčovna lyží
– BEZ výuky lyžování), musí být nejen jejich vlastníkem, ale bude před zahájením distribuce –
dodávek lyží - vyzván k praktickému zaškolovacímu semináři v délce 1 den. V praxi musí být
seznámen s výhodami/nevýhodami, určením, rozdíly a obsluhou těchto modelů včetně
praktického předvedení vlastností, bude zaškolen do zátěžových požadavků jednotlivých modelů
a teprve poté mu mohou být tyto lyže distribuovány k přímému prodeji.
Dealer lyží WEX, nebo jeho zástupce, který nepoužívá nabízené modely lyží k výuce, je
povinen se zúčastnit každoročního praktického semináře o Zbožíznalectví-WEX v délce 1 den

K certifikovaným modelům lyží zn. WEX nemá přístup jiný prodejce než instruktor / trenér
lyžování, používající sám tyto lyže v praxi – nebo zaškolený dealer/prodejce, který tyto lyže
vlastní a dále nabízí tyto modely lyží v přímém kontaktu se zákazníkem (kamenný obchod,
půjčovna, servis atd.)
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Prokazatelným certifikátem dealera lyží WEX je osobní vlastnictví certifikovaného modelu.

Vzor certifikovaného podpisu a ochraných značek uvedených na produktech WEX:

V Nýrsku 1.6.2015

