
 

 

        Platí od 1. dubna 2021 V03292021_01 

Tato smlouva je mezi vámi a Crowd1 Network Limited Ltd. (dále jen „Crowd1“) a je datována datem 

datumu registrace v obchodě C1, zákaznickém portálu Crowd1. Tím, že se stanete zákazníkem s 

CROWD1 a využíváním výhod zákaznického portálu souhlasíte se všemi stanovenými podmínkami dále 

níže. 

SOUHLAS: 

POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNĚ 

PODMÍNKY POUŽITÍ, POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A VŠECHNY NEBO JINÝ DALŠÍ DOKUMENT 

ZAHRNUTÝ CROWD1. Berete na vědomí, že tuto zákaznickou smlouvu podporují rozumné a cenné 

protiplnění, jehož přijetí a dostatečnost se tímto potvrzují. Bez omezení vzhledem k obecnosti výše 

uvedeného berete na vědomí, že taková protihodnota zahrnuje vaše používání Web a příjem dat, 

materiálů a informací dostupných na nebo přes Web, možnost našeho používání nebo zobrazení vašich 

Podání (jak je definováno v Podmínkách umístěných na stránky) a možnost publicity a propagace z 

našeho použití nebo zobrazení vašich příspěvků. 

1. Požadavky zákaznického portálu 

Stáním se zákazníkem CROWD1 a připojením se k zákaznickému portálu souhlasíte s následujícím: 

a.  Zavazujete se k podmínkám CROWD1 (jak jsou definovány v Podmínkách umístěný na webu); 

b.  Musíte pobývat v zemi, kterou CROWD1 oficiálně oznámila, že je otevřená pro podnikání; 

c.  CROWD1 si vyhrazuje právo popřít jakýkoli zákaznický účet podle svého výhradního uvážení a 

 také  ukončit zákaznický účet, pokud zákazník poruší podmínky této smlouvy. 

2. Zákaznické výhody C-Store u Crowd1 

Registrací jako zákazník CROWD1 se přihlašujete k výhodám pro zákazníky C-Store. Podepisování jako 

zákazník je zdarma. Zákazník získá přístup ke všem produktům a službám nabízeným společností 

Crowd1 prostřednictvím svého C-Store za zvýhodněnou cenu. 

Poté, co bude vaše registrace vašeho účtu a vaše zákaznická smlouva přijata CROWD1, získáte 

následující výhody zákaznického portálu, pokud jste zákazníkem: 

• Exkluzivní přístup ke všem produktům a službám dostupným v C-Store 

• SLEVA zákazníka na všechny produkty CROWD1 

• Možnost upgradovat a stát se členem CROWD1 

POZNÁMKA: Ve vaší zemi pobytu nemusí být všechny produkty a služby k dispozici. 

 

 

 



 

 

3. Zrušení zákaznického účtu a výhod C-Store 

Jako zákazník máte možnost svůj zákaznický účet kdykoli zrušit. 

a.  Zrušit můžete bez zaplacení storno poplatku 

b.  Na stránku svého zákaznického účtu můžete kdykoli upgradovat na člena CROWD1 

 kontaktováním osoba, která vás zaregistrovala, nebo kontaktujte zákaznický servis CROWD1 

 přes vaši zákaznickou kancelář. 

4. Změna sponzora 

CROWD1 je společnost s přímým prodejem, která prodává své produkty prostřednictvím svých 

poskytovatelů třetích stran („Prodejci“ nebo „Poskytovatelé třetích stran“). Jako zákazník se musíte 

„zaregistrovat u“ přidruženého člena při vstupu na zákaznický portál. Pokud žádný po registraci 

nemáte, bude vám jeden přidělen. Převod zákazníka CROWD1 z jednoho sponzora na druhého není 

povolen, s výjimkou případů, kdy při dokončování online registrace CROWD1 došlo k chybě při výběru 

správného sponzora. Chyby musí být hlášeny během prvních sedmi (7) dnů bezprostředně 

následujících po tomto datu zákazník se nejprve připojí k CROWD1. Po osmém (8) dni nejsou změny 

sponzorů povoleny. Všechny Žádosti o změnu sponzora musí schválit nejen Společnost, ale také každý 

Sponzor ovlivněný požadovanou změnou. Chcete-li požádat o změnu sponzora, musí zákazník vyplnit 

formulář žádosti o změnu sponzora a pošlete jej e-mailem na oddělení dodržování předpisů společnosti 

na: compliance@Crowd1.com. 

5. Proces vrácení a vrácení peněz 

Veškeré problémy s vrácením a vrácením peněz zpracovává prodejce třetí strany, nikoli společnost 

Crowd1. 

6. Rozhodné právo 

Veškeré záležitosti týkající se nebo vyplývající z této smlouvy a vašeho zápisu se řídí zákony Dubaje na 

zákaznickém portálu CROWD1. 

7. Změny dohody 

CROWD1 si vyhrazuje právo změnit ceny produktů nabízených třetími stranami v C-Store kdykoli bez 

předchozího upozornění, kromě toho, že nezmění ceny žádné objednávky, pro kterou je zaúčtoval 

poplatek z vaší kreditní karty. 

CROWD1 si vyhrazuje právo na změnu této dohody podle vlastního a absolutního uvážení. Souhlasem 

k této SMLOUVĚ ZÁKAZNÍKA a připojením se k zákazníkovi CROWD1 souhlasíte s dodržováním 

nejaktuálnější verzí této dohody, jak ji čas od času mění CROWD1. 

„Změny“ této dohody vstoupí v platnost poté, co CROWD1 zveřejní revidovanou dohodu, ale Změny 

se nebudou vztahovat zpětně před datem účinnosti Dodatku.  

Tyto podmínky zákazníka budou přeloženy do různých jazyků. V případě jakýchkoli nesrovnalostí mezi 

touto anglickou verzí a přeloženou verzí má anglická verze Zákaznických Podmínek přednost. 


