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OWU
OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Firma LavaVitae GmbH (zwana dalej „LavaVitae”) stawia sobie 
za zadanie udostępnienie ogółowi społeczeństwa wiedzy na 
temat czystego naturalnego produktu zeolitowo-
klinoptylolitowego oraz związanych z nim produktów. W firmie 
LavaVitae opracowano pomysł na biznes, z którego każdy może 
czerpać korzyści na wiele sposobów.

1. Zakres stosowania i prawo właściwe

1.1 Stosunek partnerstwa między LavaVitae a jej partnerami 
biznesowymi regulują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki 
Umów oraz system wynagrodzeń dostępny pod adresem 
https://lavavitae.com/pl/compensation-plan (zwane dalej 
łącznie „Ogólnymi Warunkami Umów”). Ogólne Warunki Umów 
obowiązują również dla wszystkich przyszłych czynności 
prawnych, nawet jeśli wyraźnie do nich nie nawiązują. Aktualnie 
obowiązujące Ogólne Warunki Umów są dostępne na stronie 
internetowej LavaVitae pod adresem 
https://lavavitae.com/pl/terms-partner.

1.2 Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające Ogólne Warunki 
Umów partnera nie stanowią części umowy, chyba że LavaVitae, 
w odniesieniu do danej konkretnej czynności prawnej, wyraźnie 
się na to zgodzi.

1.3 Obowiązuje prawo austriackie, za wyłączeniem Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów oraz norm kolizyjnych austriackiego i 
europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Prezentacja produktu na stronie lavavitae.com nie stanowi 
wiążącej oferty LavaVitae. Poprzez naciśnięcie przycisku 
„zamów teraz odpłatnie” i związane z tym wysłanie zamówienia 
na produkt, klient składa wiążącą ofertę zakupu wybranych 
przez siebie produktów. Po wysłaniu zamówienia klient otrzyma 
drogą mailową potwierdzenie zamówienia na podany przez 
niego przy składaniu zamówienia adres e-mail, z otrzymaniem 
którego zawarta zostaje umowa sprzedaży zamówionych 
produktów.

2.2 Każdy pełnoletni klient, mający nieograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, może swobodnie decydować, czy chce 
zawrzeć z LavaVitae umowę partnerską, czy też nie. Jeżeli klient 
nie zdecyduje się na zawarcie umowy partnerskiej, nie nabywa 
żadnych uprawnień (w szczególności prowizyjnych i innych), 
które może nabyć partner. Warunkiem wstępnym zawarcia 
umowy partnerskiej, a tym samym korzystania z systemu 
ekonomicznego LavaVitae, jest uzyskanie etykiety startowej po 
aktualnie obowiązującej cenie i zarejestrowanie się jako partner 
na stronie lavavitae.com oraz zgodne z prawdą uzupełnienie 
wszystkich danych zawartych w formularzu online. Partner jest 
zobowiązany do niezwłocznego i pozwalającego się 
zweryfikować poinformowania LavaVitae o wszelkich zmianach 
w swoich danych. Partner jest zobowiązany do udowodnienia 
LavaVitae na żądanie prawdziwości informacji, np. przez 
przedstawienie dowodu tożsamości lub decyzji podatkowej.

2.3 Zasadniczo na jednego partnera można zamówić 
maksymalnie trzy etykiety startowe, co oznacza, że można 

utworzyć maksymalnie trzy identyfikatory partnera i zawrzeć 
trzy umowy partnerskie. Identyfikatory partnerów mogą być 
tworzone tylko pod opieką tego samego sponsora lub jako 
własne. Utworzenie więcej niż trzech identyfikatorów partnera 
jest dozwolone wyłącznie na podstawie uzasadnionego 
wniosku, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody LavaVitae. 
Nie można tego zrobić samodzielnie. Jeśli istnieje uzasadnione 
podejrzenie, że partner bez zgody LavaVitae utworzył więcej niż 
trzy identyfikatory partnera lub utworzył je pod różnymi 
sponsorami, LavaVitae zastrzega sobie prawo do 
natychmiastowego usunięcia nielegalnie utworzonych 
identyfikatorów partnera. W takim przypadku partner traci 
wszelkie roszczenia do prowizji, premii itp., związanych z 
nieautoryzowanym numerem identyfikacyjnym partnera.

2.4 Tak długo, jak partner zachowuje status „aktywny”, 
otrzymuje on prowizje zgodnie z systemem wynagrodzeń. 
Partnerstwo jest uważane za „aktywne”, jeśli partner zamówi i 
opłaci w swoim indywidualnym okresie rozliczeniowym 
(indywidualny okres rozliczeniowy to okres rozpoczynający się w 
dniu rejestracji w i kończący się za miesiąc minus jeden dzień 
kalendarzowy) produkt o wartości co najmniej 16 jednostek 
wolumenu osobistego („Personal Volumen”, zwanego dalej 
„PV”). Po nabyciu etykiety startowej zielonej, czerwonej lub 
niebieskiej, pierwszy miesiąc od dnia rejestracji jest już uważany 
za aktywny. Jeśli partner zamawia i płaci w trakcie swojego 
indywidualnego okresu rozliczeniowego za produkty o wartości 
16 PV, jego status pozostaje „aktywny”. Jeśli nabyta zostanie 
minimalna wartość PV, do każdych dodatkowych 16 PV 
dodawany jest kolejny miesiąc ze statusem „aktywny” (np. 
nabycie łącznie 32 PV w jednym okresie rozliczeniowym 
powoduje ustawienie statusu „aktywny” dla bieżącego i 
następnego okresu rozliczeniowego). Maksymalny okres, przez 
jaki partner biznesowy może zabezpieczyć status „aktywny” na 
przyszłość, wynosi 90 dni. W strefie Back Office w każdej chwili 
możliwe jest przejście na wyższą etykietę startową (np. z 
zielonej na czerwoną lub niebieską). Wiąże się to z pobraniem 
opłaty administracyjnej w wysokości 29 EUR.

2.5 Partner zobowiązuje się do przechowywania danych 
dostępowych lub umożliwiających logowanie oraz swojego 
identyfikatora partnera w taki sposób, aby wykluczyć 
wykorzystanie tych danych przez osoby trzecie.

3. Ceny, koszty wysyłki i obsługi, płatność

3.1 Podane na stronie www.lavavitae.com ceny określone są w 
euro i zawierają podatek od towarów i usług w przewidzianej 
ustawą wysokości. Podane na stronie www.lavavitae.com ceny 
dla Szwajcarii i Polski określone są w walucie krajowej i 
zawierają podatek od towarów i usług w przewidzianej ustawą 
wysokości. 

Zastosowanie mają następujące kursy wymiany walut:
CHF: 1 € = 1,07 CHF
PLN: 1 € = 4,6 PLN
GBP: 1 € = 0,88 GBP
Kursy te obowiązują do odwołania. Jeżeli wartość waluty obcej 
w stosunku do EUR zgodnie z kursami walut ECB (ECB = 
European Central Bank / Europejski Bank Centralny) zwiększy 
się o minimum 3%, LavaVitae zastrzega sobie prawo do 
dopasowania kursów wymiany bez wcześniejszego 
powiadomienia.

Ponadto w zależności od kraju przeznaczenia należy uiścić 
koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne wymienione na stronie 
https://lavavitae.com/pl/delivery.
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3.2 Płatności można dokonać z góry, kartą kredytową (Visa, 
Mastercard - informacje o płatności / odbiorca: LavaVitae 
GmbH, Villach), za pomocą PayPal lub przelewem 
natychmiastowym. LavaVitae odpowiada za wybór dostępnych 
metod płatności, który może różnić się w zależności od kraju.

3.2.1 Przy wyborze płatności z góry, LavaVitae podaje dane do 
zapłaty (konto bankowe) w potwierdzeniu zamówienia. O ile nie 
uzgodniono inaczej, należna kwota musi zostać przelana na 
konto bankowe wskazane przez LavaVitae w ciągu 14 dni od 
otrzymania potwierdzenia zamówienia. Jeżeli przedmiotem 
oferty i zakupu jest usługa Easy Ship (abonament), płatności 
można również dokonać za pomocą stałego zlecenia. W 
przypadku przelewów bankowych należy podać w tytule 
przelewu identyfikator partnera, aby płatność mogła zostać 
przyporządkowana.

3.2.2 W przypadku płatności kartą kredytową (Visa, Mastercard - 
informacje o płatności / odbiorca: LavaVitae GmbH, Villach) 
cena zakupu jest ustalana, a karta kredytowa obciążana nią w 
dniu zamówienia. Jeżeli przedmiotem oferty i zakupu jest usługa 
Easy Ship (abonament), klient wyraża zgodę, by na czas 
wymagalności kolejnej należności za usługę kosztami obciążona 
została ponownie ta sama karta kredytowa (Visa, Mastercard - 
informacje dotyczące płatności / odbiorcy: LavaVitae GmbH, 
Villach).

3.2.3 W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal 
cena zakupu zostanie naliczona według jej wysokości na czas 
składania zamówienia.

3.2.4 W przypadku płatności przelewem natychmiastowym cena 
zakupu zostanie naliczona według jej wysokości na czas 
składania zamówienia.

3.2.5 Nieuregulowanie należności za usługę Easy Ship 
(abonament) będzie traktowane jako jej wypowiedzenie; może 
ona jednak zostać przywrócona w dowolnym momencie. W 
przypadku wypowiedzenia umowy lub nieuregulowania 
należności nie powstają żadne dodatkowe koszty ani 
zobowiązania.

4. Dostawa, zwłoka, zastrzeżenie własności

4.1 Towar jest wysyłany w ciągu 7-10 dni roboczych. W 
przypadku płatności z góry lub za pomocą stałego zlecenia 
termin wysyłki rozpoczyna bieg następnego dnia po 
zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym, a dla 
wszystkich innych metod płatności następnego dnia po 
zawarciu umowy. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na 
sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu 
dostawy, termin ten upływa następnego dnia roboczego. 
LavaVitae stara się dotrzymywać podanych terminów, jeżeli 
tylko jest to możliwe. O ile nie uzgodniono inaczej, nie są one 
jednak wiążące i należy rozumieć je zawsze jako przewidywany 
czas wysyłki do klienta. W przypadku zwłoki w dostawie klient 
jest uprawniony do odstąpienia od umowy na piśmie po 
wyznaczeniu adekwatnego, wynoszącego co najmniej dwa 
tygodnie dodatkowego terminu na wykonanie dostawy.

4.2 Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba LavaVitae w 
Villach. Koszty i ryzyko transportu ponosi partner. O ile nie 
uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres 
podany przez partnera przy składaniu zamówienia.

4.3 LavaVitae dokłada starań, aby produkty były wysyłane w 
jednej dostawie. Jeśli nie będzie to możliwe, LavaVitae ma 

prawo do dokonywania dostaw częściowych bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów wysyłki.

4.4 Każdy dostarczony produkt pozostaje własnością LavaVitae 
do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Partner nie jest 
uprawniony do przekazania lub zużycia towaru przed 
dokonaniem pełnej zapłaty.

5. Rozwiązanie umowy

5.1 Partner ma prawo do rozwiązania umowy partnerskiej bez 
podania przyczyn i bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
każdym przypadku do końca miesiąca kalendarzowego, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
support@lavavitae.com.

5.2 Strony umowy mają również prawo do rozwiązania umowy 
partnerskiej z ważnego powodu bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. Ważnym powodem jest dla LavaVitae w 
szczególności sytuacja, gdy: (i) partner, który osiągnął poziom 
kariery 6 lub wyższy planu wynagrodzeń, pracuje dla 
konkurenta (patrz punkt 6.9), (ii) partner narusza istotne 
postanowienia Ogólnych Warunków Umów, w szczególności 
nielegalnie tworzy więcej niż trzy identyfikatory partnera (patrz 
punkt 2.4), nieuczciwie sprzedaje produkty, narusza prawa 
autorskie (patrz punkt 10.4) lub szkodzi firmie LavaVitae w 
jakikolwiek sposób, (iii) partner jest niewypłacalny w 
rozumieniu prawa upadłościowego lub (iv) istnieje inny ważny 
powód wyraźnie określony w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Umów.

5.3 Jeżeli partner nie zamówi i nie opłaci w swoim 
indywidualnym okresie rozliczeniowym produktu o wartości co 
najmniej minimalnego PV, wówczas status partnerstwa zostanie 
automatycznie zmieniony z „aktywnego” na „zwykły”. Czas 
trwania partnerstwa o statusie „zwykłym” wynosi maks. 180 
dni. Od momentu zmiany statusu na „zwykły” partner nie ma 
już prawa do gromadzenia SV (Sales Volumen) i nie otrzymuje 
żadnych prowizji ani ewentualnych „premii” przewidzianych w 
ramach systemu wynagrodzeń. Po 90 dniach w statusie 
„zwykłym” wszystkie zgromadzone SV są nieodwołalnie 
usuwane. Z chwilą, gdy partner o statusie „zwykły” zamów i 
płaci za nowy produkt o wartości co najmniej minimalnego PV, 
ponownie uzyskuje on status „aktywny” (wyjątek: płatność z 
góry – w tym przypadku partner otrzyma status „aktywny” 
dopiero w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu kwoty 
ujętej na rachunku na koncie bankowym LavaVitae). Od tego 
momentu partner ma prawo ponownie gromadzić wartości SV i 
otrzymywać prowizje zgodnie z systemem wynagrodzeń. Jeśli 
partner ponownie uzyska status „zwykły”, okres partnerstwa o 
tym statusie, trwający maksymalnie 180 dni, rozpoczyna się od 
nowa.

5.4 Jeśli partner nie zamówi i nie zapłaci za produkt o wartości 
minimalnej PV przez okres 180 dni po zmianie statusu na 
„zwykły”, partnerstwo zostaje nieodwołalnie zakończone, a 
identyfikator partnera usunięty. Wszyscy bezpośredni partnerzy 
i klienci bezpośredni zostają w tym momencie nieodwołalnie 
przypisani do pierwszego aktywnego partnera w sekcji Upline 
odchodzącego partnera. Jeśli w późniejszym terminie pojawi się 
dążenie do zawarcia nowej umowy partnerstwa, może to 
nastąpić w drodze ponownego zakupu etykiety startowej 
(Affiliate, zielonej, czerwonej lub niebieskiej). Jednak wszyscy 
bezpośredni partnerzy i klienci pozyskani w trakcie 
obowiązywania poprzedniej umowy partnerstwa nadal uważani 
są za utraconych. Od tego momentu partner traci wszelkie 
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uprawnienia do prowizji, bonusów itp. Rozwiązanie umowy 
partnerskiej nie ma wpływu na zobowiązania płatnicze partnera 
w odniesieniu do produktów już otrzymanych.

5.5 W przypadku zwykłego wypowiedzenia umowy partnerstwa 
dostęp partnera do strefy Back Office pozostaje ważny przez 
okres dwóch tygodni. Prowizje uzyskane do momentu 
rozwiązania partnerstwa będą wykorzystywane przede 
wszystkim na pokrycie niespłaconych zobowiązań partnera. 
Wypłaty wszelkich pozostałych kwot partner może dochodzić za 
pośrednictwem strefy Back Office lub - po jej zablokowaniu - 
przez okres trzech lat od zakończenia partnerstwa za 
pośrednictwem Działu Pomocy LavaVitae pod adresem: 
support@lavavitae.com. Jeśli partner chce zawrzeć nową 
umowę partnerstwa, po wcześniejszym zwykłym 
wypowiedzeniu takiej umowy, może to zrobić w dowolnym 
momencie, podając numer identyfikacyjny dotychczasowego 
sponsora. Rozpoczęcie partnerstwa na nowo u innego sponsora 
wymaga sześciomiesięcznego okresu oczekiwania, liczonego od 
zakończenia pierwotnego partnerstwa. W przypadku 
rozwiązania umowy z ważnego powodu dostęp do strefy Back 
Office zostanie przez LavaVitae niezwłocznie zablokowany i 
usunięty. Pozostała kwota zostanie przelana na ostatni znany 
rachunek bankowy partnera. Partner zobowiązany jest zwrócić 
LavaVitae wszystkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z 
ważnego powodu oraz wypłacić jej odszkodowanie. LavaVitae 
jest uprawniona i potrąci te koszty oraz odszkodowanie z kwotą, 
który podlegałaby wypłaceniu na rzecz partnera.

6. Roszczenie prowizyjne i warunki systemu LavaVitae

6.1 Partner oświadcza, iż zapoznał się z systemem wynagrodzeń 
LavaVitae, który stanowi integralną część Ogólnych Warunków 
Umów i jest dostępny do pobrania na stronie internetowej pod 
adresem https://lavavitae.com/en/compensation-plan, oraz 
wyraźnie akceptuje jego postanowienia.

6.2 Wygenerowane bonusy i prowizje, oparte na systemie 
wynagrodzeń LavaVitae, trafiają wyłącznie w EUR na specjalnie 
w tym celu utworzone konto identyfikacyjne (konto partnera) w 
strefie Back Office partnera biznesowego (Sales Bonus, First 
Order Bonus, a także Dual Team Bonus – co tydzień, Unilevel 
Bonus, Leadership Bonus, Generation Bonus, a także World 
Sales Pool Bonus – co miesiąc), z którego partner biznesowy 
może przetransferować środki na swój rachunek bieżący lub 
zasilić nimi kartę Payoneer Prepaid. Sales Bonus: zastosowanie 
ma przelicznik 1,11 CHF = 1 EUR oraz 4,4 PLN = 1 EUR. 
Przeliczniki te obowiązują do odwołania. Jeżeli wartość waluty 
obcej w stosunku do EUR zgodnie z kursami walut ECB (ECB = 
European Central Bank / Europejski Bank Centralny) zwiększy 
się o minimum 3%, LavaVitae zastrzega sobie prawo do 
dopasowania przeliczników bez wcześniejszego powiadomienia.

Faktura prowizyjna jest co miesiąc automatycznie udostępniana 
do pobrania w strefie Back Office. LavaVitae skieruje środki do 
wypłaty w ciągu pięciu dni bankowych od złożenia wniosku o 
wypłatę. Za każdy przelew na konto identyfikacyjne (konto 
partnera) partner biznesowy jest obciążany opłatą transakcyjną 
zależną od kraju, wynoszącą co najmniej 0,50 EUR."

6.3 Okresy rozliczeniowe: Okres rozliczeniowy dla premii Dual 
Team Bonus, Affiliate i First Order Bonus jest tygodniowy i 
rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00, a kończy w 
niedzielę o godzinie 24:00. Okres rozliczeniowy dla premii 
Unilevel, Leadership, Generation i World Sales Pool to miesiąc 
kalendarzowy.

6.4 Prowizja partnera z tytułu rozliczenia premii Dual Team 
Bonus jest zgodnie z systemem wynagrodzeń ograniczona w 
zależności od pakietu startowego górnym limitem zarobku za 
okres rozliczeniowy (= za tydzień). Kwota przekraczająca górny 
limit w okresie rozliczeniowym wygasa całkowicie i nie jest 
traktowana jako kredyt w następnym okresie rozliczeniowym.

6.5 Suplement do premii generacyjnej: Jeśli jeden z partnerów z 
Twojej generacji osiągnie kolejny poziom kariery przed Tobą, 
ten partner i cały jego zespół (z wyłączeniem premii Unilevel i 
Leadership Bonus) przestanie być członkiem Twojej generacji. 
Jeśli jednak osiągniesz ten sam lub wyższy poziom kariery niż 
ten partner, znów wróci on wraz z zespołem do Twojej 
generacji. Przykład: Znajdujesz się na poziomie kariery 5, 
podobnie jak Twój partner pierwszej generacji. W miesiącu 
kalendarzowym maju Twój partner pierwszej generacji osiąga 
poziom kariery 6 i wyprzedza Cię w tym miesiącu. Twój partner 
pierwszej generacji odłącza się od Twojego zespołu (dotyczy to 
tylko premii generacyjnej). W sierpniu Ty również osiągasz 
poziom kariery 6 i tym samym dogoniłeś swojego partnera 
pierwszej generacji. W tym czasie Twój partner ponownie staje 
się partnerem pierwszej generacji.

6.6 Suplement do World Sales Pool Bonus: Po pierwszym 
zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w dystrybucji puli udziału 
1 (poziom kariery 6) będziesz w niej uczestniczyć przez 6 
kolejnych miesięcy. Od 6. miesiąca po pierwszym 
zakwalifikowaniu się do dystrybucji puli udziału 1 będziesz w 
niej uczestniczyć w tych miesiącach, w których się 
zakwalifikowałeś(-aś) do puli udziału 1.
W tych miesiącach, w których po pierwszych 6 miesiącach od 
pierwszego zakwalifikowania się do uczestnictwa w dystrybucji 
puli udziału 1 nie zakwalifikowałeś(-aś) się do uczestnictwa w 
dystrybucji puli udziału 1, nie będziesz uczestniczyć w 
dystrybucji. Przykład: W marcu po raz pierwszy 
zakwalifikowałeś(-aś) się do uczestnictwa w dystrybucji puli 
udziału 1. Dlatego bierzesz udział w podziale zysków za miesiące 
od kwietnia do września. We wrześniu nie spełniasz kryteriów 
poziomu kariery 6, dlatego w październiku nie uczestniczysz w 
podziale zysków. W październiku spełniasz wszystkie kryteria 
poziomu kariery 6, dlatego w listopadzie ponownie 
uczestniczysz w podziale zysków. 
Prawo do uczestnictwa w dystrybucji puli udziału 2 (poziom 
kariery 7), 3 (poziom kariery 8), 4 (poziom kariery 9) i 5 (poziom 
kariery 10) musi być nabywane w każdym miesiącu na nowo.

6.7 Zmiana pozycji w Downline z lewej na prawą lub odwrotnie 
musi zostać odrębnie uzgodniona z LavaVitae. Roszczenie do 
takiej zmiany nie przysługuje. Wniosek można przesłać pocztą 
elektroniczną na adres support@lavavitae.com, podając stan 
faktyczny sprawy. Wszelkie poniesione koszty programowania 
zostaną naliczone partnerowi w wysokości 15,00 EUR za 
kwadrans pracy.

6.8 Możliwość zmiany sponsora musi być negocjowana z firmą 
LavaVitae w każdym indywidualnym przypadku z osobna. 
Roszczenie do takiej zmiany nie przysługuje. Wniosek można 
przesłać pocztą elektroniczną na adres support@lavavitae.com, 
podając stan faktyczny sprawy.

6.9 Partner nie jest uprawniony do odsprzedaży produktów Vita 
Pure, jeśli nie posiada odpowiedniego zezwolenia na 
prowadzenie działalności jako dystrybutor wyrobów 
medycznych. Odsprzedaż przez Internet jest surowo zabroniona 
w odniesieniu do wszystkich produktów LavaVitae.

mailto:support@lavavitae.com
mailto:support@lavavitae.com
mailto:support@lavavitae.com
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6.10 LavaVitae udostępnia partnerowi strefę Back Office. Koszty 
LavaVitae związane z zapewnieniem i utrzymaniem strefy Back 
Office są pokrywane w ramach zamówienia i płatności za 
etykietę startową (wyjątek: Contact Center to narzędzie płatne).

6.11 Od określonych poziomów kariery partner może otrzymać 
świadczenia dodatkowe wobec systemu wynagrodzeń 
LavaVitae, które mają charakter indywidualny i nie są w tym 
systemie ujęte. Odpowiednie warunki wstępne i wymogi są w 
każdym przypadku zgłaszane partnerowi oddzielnie.

6.12 Poziom kariery osiągnięty i potwierdzony przez LavaVitae 
pozostaje zachowany przez cały czas trwania aktywnego lub 
zwykłego partnerstwa. Bieżące prowizje i ewentualne premie są 
wypłacane wyłącznie w zależności od poziomu kariery, do 
którego partner zakwalifikował się zgodnie z rozdziałem 
„Kwalifikacja do systemu wynagrodzeń według kolejnego 
kryterium kariery” (patrz System wynagrodzeń, strona 11-13) w 
poprzednim miesiącu (jest on wyświetlany jako poziom kariery 
w Back Office).

6.13 W przypadku osiągnięcia przez partnera szóstego poziomu 
kariery w ramach systemu wynagrodzeń zobowiązuje się on do 
niepodejmowania żadnych działań na rzecz podmiotów 
konkurencyjnych wobec LavaVitae lub spółek z nią powiązanych 
(§ 228 austriackiego Kodeksu Przedsiębiorców), niezależnie od 
tego, czy jest ona niezależna czy zależna, oraz do 
powstrzymania się od bezpośredniego lub pośredniego objęcia 
udziałów lub objęcia funkcji członka zarządu w takim 
konkurencyjnym podmiocie przez cały okres trwania umowy 
partnerstwa. Ponadto zobowiązuje się on do niepodejmowania 
żadnych działań w celu zwerbowania klientów lub pracowników 
LavaVitae na własny lub zewnętrzny rachunek lub nieodpłatnie, 
lub do wspierania stron trzecich w związku z tym.

7. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w 
charakterze partnera oraz gwarancja rekompensaty strat

7.1 Rejestrując się, partner wyraźnie potwierdza, że dokonuje 
rejestracji w LavaVitae jako niezależny przedsiębiorca, a nie jako 
konsument. Partner zapewnia, że jest niezależnym 
przedsiębiorcą, a nie pracownikiem, wspólnikiem, 
przedstawicielem handlowym, agentem czy franczyzobiorcą 
LavaVitae. LavaVitae ma prawo w każdej chwili zażądać 
przedstawienia pozwolenia na handel lub powodu, dla którego 
nie można było ubiegać się o takie pozwolenie.

7.2 Partner zapewnia, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
warunków prawnych prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej. Dotyczy to w szczególności wszelkich prawnych 
zobowiązań do rejestracji działalności gospodarczej, płacenia 
podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i innych opłat. 
Partner jest świadomy, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
wszelkie podatki, składki, wydatki i inne koszty wynikające z 
jego niezależnej działalności, w szczególności za podróże, 
wyżywienie, zakwaterowanie, usługi sekretarskie, połączenia 
międzystrefowe i inne wydatki.

7.3 Partner zapewnia, że podane przez niego informacje są 
prawdziwe. W przypadku podania nieprawdziwych informacji 
LavaVitae ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy 
partnerstwa i wykluczenia partnera z systemu LavaVitae, z 
pozbawieniem go prawa do wszelkich roszczeń. Partner 
oświadcza, że zwolni LavaVitae z wszelkiej odpowiedzialności za 
roszczenia wynikające z podania nieprawdziwych informacji, jak 
również roszczeń wynikających z naruszenia jego zobowiązań 

prawnych, a także zapewni, że nikt nie będzie dochodził tych 
roszczeń od LavaVitae na drodze sądowej.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

8.1 Roszczenia odszkodowawcze partnera są wykluczone, o ile 
nie wynikają one z działania umyślnego lub rażącego 
zaniedbania ze strony LavaVitae. W przypadku lekkiego 
niedbalstwa LavaVitae ponosi odpowiedzialność tylko za szkody 
na osobie. O ile odpowiedzialność LavaVitae jest wyłączona lub 
ograniczona, odnosi się to również do osobistej 
odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i osób 
działających w imieniu LavaVitae.

8.2 LavaVitae nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
pośrednie, utracony zysk, utratę odsetek, niezrealizowane 
oszczędności, szkody następcze i majątkowe, szkody wynikające 
z roszczeń osób trzecich.

8.3 Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają 
nienaruszone.

8.4 Wszelkie informacje i dane na stronie internetowej 
LavaVitae, w broszurach informacyjnych i prezentacjach mogą 
zawierać błędy, mimo starannego ich opracowania; 
odpowiedzialność LavaVitae w tym zakresie jest wyłączona. 
Ponadto LavaVitae zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian i uzupełnień do treści w dowolnym czasie bez 
wcześniejszego powiadomienia.

9. Zmiany w Ogólnych Warunkach Umów

9.1 LavaVitae ma prawo do zmiany niniejszych Ogólnych 
Warunków Umów oraz innych postanowień. LavaVitae 
wprowadza takie zmiany tylko z ważnych powodów, w 
szczególności z powodu nowych osiągnięć technicznych, zmian 
w jurysdykcji i podstawach prawnych lub z innych istotnych 
przyczyn.

9.2 Zmiany wymagają zgody partnera. Jeżeli partner nie wyrazi 
zgody na zmienione Ogólne Warunki Umów, LavaVitae ma 
prawo do wypowiedzenia umowy partnerstwa z ważnego 
powodu ze skutkiem natychmiastowym.

9.3 O zmianie Ogólnych Warunków Umów lub innych 
postanowień należy poinformować partnera za pomocą 
biuletynu lub w inny sposób.

10. Ochrona danych, prawa autorskie i PR

10.1 W firmie LavaVitae przywiązujemy szczególną wagę do 
ochrony danych osobowych naszych partnerów. LavaVitae 
wykorzystuje dane osobowe dostarczone jej przez partnera w 
celu zawierania umów, ich realizacji oraz utrzymywania 
kontaktów handlowych. LavaVitae zobowiązuje się do 
wykorzystywania tych danych osobowych tylko w absolutnie 
koniecznym zakresie i zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa oraz do ostrożnego obchodzenia się z nimi. Więcej 
informacji na temat prawa ochrony danych osobowych można 
znaleźć w polityce prywatności LavaVitae pod adresem: 
https://lavavitae.com/index.php/privacy.html.

10.2 Partner przyjmuje do wiadomości, że jego dane zostaną 
przekazane właściwym organom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi, w szczególności w związku z 
wymogami dotyczącymi sprawozdawczości przewidzianymi 
austriacką ustawą o podatku dochodowym oraz w związku z 
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wymogami dotyczącymi sprawozdawczości przewidzianymi 
przepisami prawa kraju siedziby partnera.

10.3 Wszyscy partnerzy muszą chronić prawa autorskie i inne 
prawa obejmujące treści umieszczone na stronie lavavitae.com. 
Dotyczy to w szczególności ich wykorzystywania, publikowania i 
powielania, bez względu na procedurę i zamiar. Za prezentację 
firmy LavaVitae i jej produktów odpowiada wyłącznie LavaVitae 
oraz osoby przez nią upoważnione. Niezależne tworzenie stron 
internetowych, docelowych, kont na Facebooku itp. pod marką 
LavaVitae jest partnerom surowo zabronione. Jednak LavaVitae 
zezwala partnerom na utworzenie osobistej strony LavaVitae w 
serwisie Facebook, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi reklamy: 
lavavitae.com/PDF/en/social-media.pdf. Zdjęcia i treści 
wykorzystywane na tej osobistej stronie LavaVitae w serwisie 
Facebook muszą przed ich opublikowaniem zostać 
zatwierdzone przez LavaVitae, w pozwalający się zweryfikować 
sposób. W żadnym wypadku nie wolno używać dowolnie 
utworzonych i niezatwierdzonych treści. Podczas publicznych i 
prywatnych wykładów, seminariów lub innych prezentacji przed 
jedną lub większą liczbą osób trzecich nie można zamieszczać 
nieprawidłowych, mylących i/lub wprowadzających w błąd 
oświadczeń reklamowych, a ponadto oświadczeń reklamowych 
nie można ogłaszać w taki sposób, aby były one powiązane z 
produktem w sposób nieprawidłowy, mylący i / lub 
wprowadzającym w błąd. Informacje można podawać wyłącznie 
zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej 
lavavitae.com oraz w systemie wynagrodzeń. Można używać 
wyłącznie narzędzi, materiałów graficznych i prezentacji 
dostarczanych przez LavaVitae. W przypadku, gdy LavaVitae 
stanie się adresatem roszczeń cywilnoprawnych lub 
publicznoprawnych wysuwanych przez osobę trzecią lub organ z 
powodu naruszenia tego postanowienia przez partnera, lub też 
zostanie na nią nałożona jakakolwiek kara, partner ten 
zobowiązuje się zwolnić LavaVitae od roszczeń tych podmiotów 
oraz zapewnić, że nie będą one dochodziły od LavaVitae swoich 
roszczeń na drodze sądowej. Jakiekolwiek naruszenie tego 
postanowienia uprawnia LavaVitae do natychmiastowego 
rozwiązania umowy partnerstwa.

10.4 Aby korzystać z odpłatnego Contact Center w strefie Back 
Office, należy zawrzeć oddzielną umowę z jego dostawcą. 
Wszelkie zapytania w tej kwestii prosimy kierować na adres 
support@lavavitae.com.

11. Nieskuteczność poszczególnych postanowień, właściwość 
miejscowa sądu

11.1 Jeśli jedno z powyższych postanowień stanie się nieważne 
w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych 
postanowień. Nieskuteczne lub częściowo nieskuteczne 
postanowienie zastąpione zostaje postanowieniem najbliższym 
znaczeniu postanowienia nieskutecznego lub częściowo 
nieskutecznego.

11.2 Uzgodniono wyłączną jurysdykcję sądów właściwych dla 
siedziby LavaVitae.

12. Następstwo prawne

12.1 Partner przyjmuje do wiadomości i w sposób wyraźny 
akceptuje, że nieupoważniona zmiana nazwy identyfikatora 
partnera przez wprowadzenie danych osób trzecich jest 
niedozwolona. Przeniesienie partnerstwa biznesowego na 
stronę trzecią i następstwo prawne jest dozwolone tylko po 
uprzedniej zgodzie i w porozumieniu z LavaVitae. Odpowiedni 

wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
support@lavavitae.com, z podaniem stanu faktycznego sprawy.

12.2 Przeniesienie numeru identyfikacyjnego partnera w 
przypadku dziedziczenia wymaga przedłożenia prawomocnego 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub jego 
odpowiednika oraz - w przypadku kilku spadkobierców 
(współwłasności) - wyznaczenia jednej osoby jako wspólnego 
reprezentanta i osoby do kontaktu.

13. Promocje i konkursy

13.1 LavaVitae zastrzega sobie prawo do organizowania od 
czasu do czasu promocji i/lub konkursów. Szczegóły i warunki 
dodatkowe dla każdej promocji i/lub konkursu zostaną 
ogłoszone oddzielnie.

13.2 Czas trwania promocji lub konkursu zostanie wskazany na 
stronie internetowej LavaVitae lub na kolejnych stronach 
dotyczących promocji lub konkursu. Jeśli okres ten nie jest 
wskazany, wówczas promocja lub konkurs kończy się z chwilą 
zamknięcia danej strony promocji lub konkursu. LavaVitae 
zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji lub konkursu w 
dowolnym momencie (nawet przedwcześnie) według własnego 
uznania i bez podania przyczyn.

13.3 Partnerzy, którzy biorą udział w promocji i/lub konkursie, 
zgadzają się nieodwołalnie, że ich nazwiska, zdjęcia i kraj 
pochodzenia mogą być używane do celów reklamowych i innych 
celów LavaVitae bezpłatnie i przez czas nieokreślony, w tym 
także mogą być publikowane.


