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VÍTEJTE V CROWD1!

Děkujeme, že jste navštívili www.crowd1.com (dále jen „stránky“). Tato stránka je provozována společností Crowd1 Network Ltd. a zpřístupněna společností 
Crowd1 jako služba. Veškerý obsah, informace a služby poskytované na našich stránkách a jejich prostřednictvím lze používat pouze v souladu s následujícími 
podmínkami, zásadami a postupy, plánem odměňování a jakýmikoli jinými zásadami a/nebo dokumenty, které vydává Crowd1 a které se časem mění na čas.

Tyto Podmínky budou přeloženy do různých jazyků. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi touto anglickou verzí a přeloženými verzemi má 
přednost anglická verze podmínek.

PŘIPOJENÍM SE K CROWD1 NETWORK LTD („CROWD1“ A/NEBO („SPOLEČNOST“) JAKO PŘIDŘEŽENÝ SUBJEKT SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM 
NÁSLEDUJÍCÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK („POMÍNKY“).

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Prohlášení o výdělcích

VYNALOŽILI JSME VEŠKERÉ SNAHY PRO PŘESNÉ REPREZENTACE TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB NA NICH POPSANÝCH. CROWD1 NEZARUČUJE, ŽE 
VYDĚLÁTE JAKÉKOLI PENÍZE POMOCÍ METOD, INFORMACÍ A NÁVRHŮ V POSKYTOVANÉM OBSAHU. ŽÁDNÉ POSKYTNUTÉ PŘÍKLADY NEBO UKÁZKY 
NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZÁRUKOU NEBO PŘÍSLIBEM, ŽE JEDNOTLIVCI BUDE VYDĚLÁVAT JAKÉKOLI VÝDĚLKY.

CROWD1 NENÍ REGISTROVANÝ FINANČNÍ PORADCE A NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ NÁSTROJ, TEDY CROWD1 NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ 
PORADENSTVÍ. ANI NENÍ CROWD1 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ; PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NEMOHOU NAKUPOVAT ANI ZÍSKAT ŽÁDNÉ AKCIE ANI 
JAKÝKOLI JINÝ TYP ZABEZPEČENÍ V CROWD1 NEBO JAKÉKOLI DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI CROWD1. CROWD1 JE POUZE O MARKETINGU PRODUKTŮ 
TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ, ZA KTERÉ CROWD1 ZÍSKÁVÁ PROVIZE OD TĚCHTO PRODEJCŮ TŘETÍCH STRAN. PROVIZE, Z KTERÝCH MŮŽE CROWD1 
AFFILIATES VYDĚLÁVAT PŘÍJMY VE FORMĚ RŮZNÝCH BONUSU. BONUS ROZDĚLENÝ CROWD1 PARTNERŮM ZÁVISÍ VÝHRADNĚ NA ČINNOSTI 
KAŽDÉHO PARTNERA A NIKOLI NA NÁBORU NOVÝCH PARTNERŮ.

VAŠE SKUTEČNÁ MÍRA ÚSPĚCHU PŘI ZÍSKÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ UVEDENÝCH V NAŠICH MATERIÁLech ZÁVISÍ NA ČASE, KTERÝ VĚNUJETE 
POSKYTOVANÝM METODÁM A NÁPADŮM, VAŠICH RŮZNÝCH ZKUŠENOSTÍ, DOVEDNOSTÍ, KNOW HOW A VAŠICH VLASTNÍCH ZNALOSTÍ. 
VŠECHNY TYTO FAKTORY SE JEDNOTLIVCI LIŠÍ. NEMŮŽEME ZARUČIT VÝSLEDKY, KTERÉ ZÍSKÁTE, ANI VÁŠ ÚSPĚCH NEBO ÚROVEŇ VAŠEHO 
PŘÍJMU ČI JAKÝKOLI JINÝ VÝSLEDEK, KTERÝ POŽADUJETE. NEBEREME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE ČINNOSTI.

OBSAH A FUNKCE ZAHRNUTÉ DO NAŠICH SLUŽEB A WEBOVÝCH STRÁNEK MŮŽE OBSAHOVAT INFORMACE, KTERÉ ZAHRNUJÍ NEBO JSOU ZALOŽENY 
NA VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍCH. VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ UVÁDÍ NAŠE PROGNÓZY NEBO OČEKÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ. TATO 
PROHLÁŠENÍ POZNÁTE PODLE SKUTEČNOSTI, ŽE SE PŘÍSNĚ NEVZTAHUJÍ K AKTUÁLNÍM ANI HISTORICKÝM FAKTŮM. POUŽÍVAJÍ TAKÉ SLOVA 
„OČEKÁVAT“, „PŘEDPOVÍDAT“, „VĚŘIT“, „ODHADOVAT“, „PROJEKT“, „MOŽNO“, „MOŽNÝ“, „PLÁNOVAT“, „ZAMĚŘOVAT“ A JINÁ SLOVA, FRÁZE A 
PODOBNÉ POJMY VÝZNAM VE VZTAHU S POPISY POTENCIÁLNÍCH NEBO MOŽNÝCH PŘÍJMŮ, VÝDĚLŮ NEBO JINÝCH FINANČNÍCH VÝKONŮ.

VŠECHNA VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ POUŽÍVANÁ NA NAŠICH WEBU NEBO NA JAKÉKOLI NAŠI PRODEJNÍ A MARKETINGOVÁ OBSAHU JSOU 
VÝHRADNĚ K VYJÁDŘENÍ NÁŠHO VLASTNÍHO NÁZORU NA POTENCIÁL PŘÍJMU. VAŠE VÝDĚLKY A SKUTEČNÉ VÝSLEDKY OVLIVNÍ VELKÉ MNOŽSTVÍ 
FAKTORŮ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE DOSTANETE VÝSLEDKY, JAKO JSOU NAŠE
NEBO NĚKOHO JINÉHO. VE SKUTEČNOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, METOD, NÁVRHŮ NEBO JINÝCH 
OBSAHU DOSTANETE JAKÝCHKOLI VÝSLEDKŮ. JAKÉKOLI VÝSLEDKY, KTERÉ MŮŽETE VIDĚT NA NAŠICH WEBU NEBO V NĚJAKÉM NAŠEM OBSAHU, 
NENÍ TYPICKÉ. VAŠE VÝSLEDKY SE BUDE LIŠIT OD VÝSLEDKŮ JINÝCH LIDÍ.

NEŽ SE ZAPOJÍTE DO JAKÉKOLI OBCHODNÍ ČINNOSTI VČETNĚ JAKÉKOLI ČINNOSTI, MUSÍTE UDĚLAT VLASTNÍ NEZÁVISLÝ VÝZKUM, KDYŽ 
OČEKÁVÁTE KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY.

I. DEFINICE
Na tyto Podmínky se vztahují následující definice.

Přidružený:

Zadní kancelář:

Kompenzační plán:

znamená Crowd1 Members a Entrepreneurs společně označovaní jako přidružené společnosti.

znamená web Crowd1 přístupný pouze pro Partnery s jejich osobním přihlášením.

znamená kompenzační plán Crowd1.
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Přímo sponzorováno: znamená přidruženou společnost, která obdržela produkt nebo službu nabízenou společností Crowd1 přímo od jiné 
přidružené společnosti. V některých kompenzačních plánech se tato přímo sponzorovaná osoba nazývá okamžitá 
sestupná linie nebo první linie.

Downline: Organizace přidruženého subjektu, včetně těch, kteří jsou přímo nebo nepřímo sponzorováni 
přidruženým subjektem, a pokračující po liniích sponzorství přes nekonečné úrovně a úseky.

Podnikatel: znamená člena Crowd1, který si zakoupil začátečnický balíček a doporučil jeden začátečnický balíček v 
každé větvi (jeden levý + jeden pravý).

Bonus za strach ze ztráty:

Přední linie:

Domácnost:

Identifikační číslo:

znamená motivační bonus pro rychlý start.

Jakýkoli affiliate partner první úrovně, ať už přímo nebo nepřímo sponzorovaný.

Manželé / další významné osoby a závislé osoby s bydlištěm na stejné adrese.

Jedinečné číslo přidělené přidruženým společnostem a používané pro sledování prodejů a nákupů a pro registraci 
dalších přidružených společností do organizace. Přidružené společnosti a zákazníci musí toto číslo uvádět ve 
veškeré korespondenci a jednání se Společností.

Člen: znamená osobu, která obdržela osobní doporučující odkaz nebo QR kód, aby se stala Členem a 
dokončila proces registrace vyžadovaný pro připojení jako Člen na www.crowd1.com.

Osobní účet: znamená osobní účet každého Affiliate partnera, ke kterému se přistupuje přes back-office na
www.crowd1.com, obsahující, ale nejen, osobní bonusové úspěchy Affiliate.

Omezené země:

Startovací balíčky:

znamená země, do kterých Crowd1 nemůže nabízet své služby.

znamená Startovací balíčky dostupné na www.crowd1.com. Je velmi důležité, aby se affiliate partner 
seznámil s každou součástí Starter Package, kterou zvažuje nákup.

Všeobecné obchodní podmínky: znamená smluvní podmínky Crowd1, které se mohou čas od času změnit, ale jsou použitelné, jak je 
uvedeno. Podmínky jsou k dispozici ke kontrole na www.crowd1.com a jsou významnou součástí 
celkové smlouvy mezi každou přidruženou společností a skupinou Crowd1.

II. ZÁKLAD SPOLUPRÁCE – A ZÁKLADNÍ INFORMACE

ÚVOD

- Crowd1 poskytuje produkty a služby třetích stran svým přidruženým společnostem prostřednictvím své přidružené a influencer marketingové 
komunity. Osoby si mohou vybrat, zda se stanou Členem nebo Podnikatelem Crowd1.

- Aktivní členové Crowd1 se mohou rozhodnout zúčastnit se výše uvedených aktivit a získat určité bonusy a provize na základě 
kompenzačního plánu Crowd1. Crowd1 neposkytuje žádnou implicitní ani výslovnou záruku, že přidružení partneři budou vydělávat 
peníze nebo dosahovat zisků registrací, přidružením nebo účastí v síti Crowd1.

- Veškeré informace poskytnuté o kterémkoli z produktů a služeb poskytovaných Crowd1 slouží pouze pro informační účely. Crowd1 jako 
takový nepřebírá žádnou právní odpovědnost a není zaručena přesnost nebo spolehlivost informací, citací, názorů nebo rad, které vyplývají 
z jakéhokoli produktu nebo služby. Každý člen přebírá výhradní právní odpovědnost za svá rozhodnutí řídit se návrhy učiněnými v 
kterémkoli z produktů a služeb nabízených na Crowd1.com.

- Nabídky poskytované dodavateli třetích stran prostřednictvím Crowd1 se skládají z velkého množství cenných online produktů, aplikací, 
webových stránek a/nebo služeb dodávaných dodavateli třetích stran. Kvůli rozmanitosti produktů a/nebo služeb poskytovaných na 
www.crowd1.com a kvůli různým regulačním orgánům a omezením nemusí být některé produkty a/nebo služby dostupné ve vaší zemi 
pobytu. Proto budou některé produkty a/nebo služby v některých zemích omezeny.

PŘIJETÍ A ÚČEL SMLUVNÍCH PODMÍNEK (DÁLE „PODMÍNKY“)

Podmínky jsou právně závazné závazky a obsahují pravidla a předpisy upravující plný rozsah spolupráce mezi Crowd1 a jejími přidruženými 
společnostmi a také spolupráci mezi přidruženými společnostmi.

Smlouva o přidružení (dále jen „smlouva“) je smlouva uzavřená mezi každou přidruženou společností a skupinou Crowd1. Smlouva se skládá 
z následujících postupů a dokumentů:

1. Dokončení registrace a registrace na www.crowd1.com a přijetí registrace ze strany Crowd1
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2. Tyto podmínky

3. Kompenzační plán

4. Zásady a postupy

5. Zásady ochrany osobních údajů

6. Zásady boje proti podvodům

a jakékoli další dokumenty vydané Crowd1, které Crowd1 konkrétně identifikuje jako součást smlouvy. Tyto dokumenty ve své aktuální podobě, a jak 
je může Crowd1 čas od času dle vlastního uvážení upravit, tvoří celou Smlouvu mezi Crowd1 a jejími přidruženými společnostmi. Žádné jiné 
prohlášení, slib nebo dohoda nebudou pro strany závazné, pokud nebudou písemné a podepsané oprávněným úředníkem zastupujícím Crowd1.

Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám a že vaše spojení s Crowd1 bude podléhat těmto 
podmínkám mezi vámi jako přidruženou společností a Crowd1. Tyto Podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění a přednost bude mít 
nejnovější verze.

PODROBNOSTI O SPOLEČNOSTI

Crowd1 Network Ltd HDS Tower, jednotka č. 3408, Jumeirah Lakes Towers, PO Box 393243, Dubaj, Spojené arabské 
emiráty, registrační číslo společnosti ICC20160342 (dále jen „Crowd1“ nebo „Společnost“)

Návštěvní adresa:

Zákaznická podpora:

Webová přítomnost:

Arenco Tower, 20. patro, Al Safouh Second, Media City, Dubaj

lze kontaktovat přes hypertextový odkaz v back-office Crowd1.

www.crowd1.com

PROCES REGISTRACE
Je odpovědností každé přidružené společnosti, že osobní údaje zadané během registračního procesu jsou 100% správné a odpovídají informacím 
obsaženým v dokumentech KYC přidružené společnosti (např. při rezervaci letenky). Všechny zadané informace přidruženého subjektu budou 
uzamčeny 14 dní po registraci a změny těchto informací lze provádět pouze za zvláštních okolností, jak je dále popsáno v Zásadách a postupech.

- OVĚŘENÍ A VALIDACE EMAILEM

Ověření e-mailu, včetně ověření identity každého affiliate partnera, který se zaregistroval do Crowd1, je součástí registrace na 
Crowd1. Ověření platnosti e-mailu určuje úroveň přístupu do back office. Přidružené společnosti s nevalidovanými e-mailovými 
adresami mají omezený přístup do back-office, jak je dále popsáno v Zásadách a postupech.

- SEZNAM OMEZENÝCH ZEMĚ

• Crowd1 nemůže nabízet služby v některých zemích. Země, kterým Crowd1 nemůže nabízet služby, mohou být bez předchozího 
upozornění změněny z důvodu, ale nejen, událostí nařízení jakéhokoli vládního nebo místního orgánu, aktům vládních nebo 
vojenských orgánů, mezinárodním sankcím, občanským nepokojům, terorismu, ozbrojeným konfliktu, války nebo v důsledku 
provozních nebo rizikových hodnocení provedených vedením Crowd1. Pokud se Crowd1 rozhodne ukončit služby do určité země v 
souladu s výše uvedeným, může se Crowd1 podle vlastního uvážení rozhodnout pozastavit nebo ukončit všechny dotčené 
přidružené účty v dané zemi. Pokud se Crowd1 rozhodne ukončit všechny stávající přidružené účty v takto omezené zemi, všechny 
zůstatky na účtech a také všechny nevyřízené žádosti o výplatu mohou propadnout ve prospěch společnosti.

• Za kontrolu a ověření, zda je ze zákona povoleno nakupovat některý z produktů nebo služeb Crowd1 v zemi vašeho bydliště, je 
odpovědná přidružená společnost, nikoli společnost.

• Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým společnostem ani jiným stranám za vzniklé 
ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu používání a škody (následné/náhodné nebo obojí) ani za jakékoli vládní zásahy, včetně 
neomezuje se na uvěznění přidruženého subjektu v důsledku jednání nebo opomenutí přidruženého subjektu při ověřování 
legitimity nákupu kteréhokoli z produktů nebo služeb Crowd1 v zemi bydliště přidruženého subjektu a/nebo vyplývající z jednání 
nebo opomenutí přidruženého subjektu v jeho nebo její soulad s podmínkami této smlouvy, platnými zákony a předpisy.

• Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým společnostem ani jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, 
ztrátu používání, ztrátu finančních prostředků a/nebo zůstatků na osobních účtech přidružených společností a/nebo jakékoli škody
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(následné/náhodné nebo obojí), související s tím, že Crowd1 rozhoduje o dalších omezených zemích v souladu s odstavcem 2 
výše.

- KYC/AML – POZNEJ SVÉHO KLIENTA

• Kvůli ochraně Crowd1 musí všechny přidružené společnosti dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy týkající se boje proti praní 
špinavých peněz („AML“) a také všechny zákony a předpisy týkající se financování boje proti terorismu („CTF“). Crowd1 může kdykoli podle 
vlastního uvážení provést přidruženou due diligence, známou také jako Poznej svého zákazníka (“KYC”), a požádat přidruženou společnost 
o poskytnutí dokumentů k ověření identity přidružené společnosti. Tyto dokumenty jsou prvotřídní průkaz totožnosti s fotografií, například 
kopie pasu přidruženého subjektu, a selfie spolu s dokladem o adrese, například kopií účtu za energie, aby bylo zajištěno trvalé bydliště v 
dané zemi na ID přidruženého subjektu. Tento požadavek se nazývá „KYC žádost první úrovně“. Crowd1 si vyhrazuje právo požádat o 
vylepšené KYC tam, kde je to požadováno, a také provádět průběžné KYC u Affiliate.

• KYC je povinný pro výplaty. Všem novým přidruženým společnostem se doporučuje požádat o KYC co nejdříve po datu registrace, 
protože zůstatky na účtech přidružených společností neschválených KYC nemohou překročit hodnotu 50 000 BP (padesát tisíc 
obchodních bodů).

• Pokud Partner nemá schválený KYC, Partner nemůže požadovat žádné výběry ze svých Osobních účtů, ať už ve formě BTC nebo 
FIAT měny, ani směnit jakýkoli zůstatek na svých Osobních účtech na Dárkové poukázky přesahující 10 000 BP ( deset tisíc 
obchodních bodů).

• Veškeré příslušné náklady související s aplikací KYC budou hrazeny přímo přidruženými společnostmi v souladu s tím, co je 
uvedeno v Zásadách a postupech. Crowd1 může také omezit jiné funkce než výběry, aby vyhověl bankovním požadavkům nebo 
nařízením úřadů.

• Pokud vznikne podezření na jakékoli neobvyklé aktivity na Osobním účtu nebo že Partner může porušovat jakékoli zákony a/nebo 
předpisy týkající se AML a/nebo CTF a/nebo pokud je Partner považován za nepřijatelné riziko podle tohoto oddílu 11.6 , Crowd1 si 
vyhrazuje právo okamžitě pozastavit Affiliate a zablokovat účet až do dalšího vyšetřování.

• Pokud Crowd1 na základě vlastního uvážení rozhodne, že okolnosti, které způsobily pozastavení, trvají a nebyly uspokojivě vyřešeny 
nebo došlo k novému porušení týkajícímu se pozastaveného přidruženého subjektu, může být pozastavený přidružený subjekt 
okamžitě ukončen a účet včetně zůstatek na účtu, stejně jako všechny nevyřízené žádosti o výplatu, pak propadají ve prospěch 
společnosti.

1. ODDÍL 1: TYPY PARTNERŮ A PARTNERSKÉ VÝHODY
Affiliate znamená jak Crowd1 Members, tak Crowd1 Entrepreneurs společně označované jako Afilace. Každá přidružená společnost začíná jako 
člen a poté se může rozhodnout stát se podnikatelem.

1.1. STÁT SE „ČLENEM“

- Vstup do Crowd1 jako člen je pouze na pozvání. Osoba se stane Členem Crowd1 Network Ltd. poté, co obdržela osobní doporučující 
odkaz nebo QR kód, aby se stala Členem, a dokončila proces registrace vyžadovaný pro připojení jako Člen na www.crowd1.com. 
Členství v Crowd1 je vždy podmíněno přijetím žadatele Společností za člena. Společnost si však vyhrazuje právo odmítnout 
jakoukoli registraci z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení.

- Člen se rozhodne vyvinout maximální úsilí k propagaci a prodeji produktů a služeb Společnosti spotřebitelům v souladu se 
Smlouvou obsaženou v těchto Zásadách a Postupech a Podmínkách. Člen přitom zachová vysoké standardy poctivosti, integrity a 
obchodní etiky při jednání se spotřebiteli, společností nebo jinými přidruženými společnostmi. Pokud Člen nezaregistruje svůj 
účet přesně, může nebo bude mít za následek zpoždění v nákupech a/nebo žádostech o výběr a/nebo může mít za následek 
ukončení účtu z důvodu závažnosti zadaných nepravdivých informací.

- Členství může být pro jednotlivce nebo pro právnické osoby. Člen se nemůže zaregistrovat oba jako fyzická osoba
a jako právnická osoba, ale musí se rozhodnout zaregistrovat buď jako fyzická osoba, nebo jako společnost

entita. Crowd1 nabízí svým členům způsobilost účastnit se jako člen jejich různých začátečnických balíčků a také účast na 
budoucích nabídkách.

- Registrovanými členy mohou být fyzické osoby starší 18 let i podnikatelské subjekty Fyzické osoby musí být vyspělé a schopné 
samostatně si zacházet se svými záležitostmi a uzavírat formální smlouvy bez mentálního postižení. Lidé, kteří nejsou schopni 
samostatně jednat (např. v psychiatrické péči nebo ve vazbě), se nemohou registrovat. Pokud po provedení registrace nastane 
některá z těchto podmínek – např. léčba, uvěznění atd. – bude pozice Partnera dočasně pozastavena a/nebo ukončena.
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- Při registraci je nutné nejprve zadat následující informace pro vytvoření účtu: uživatelské jméno, jméno referera, jméno, 
příjmení, adresa, PSČ, město, země, e-mail a heslo. Dále jsou vyžadovány následující fakturační údaje: datum narození a 
telefonní číslo.

1.2. STÁT SE „PODNIKATELEM“

- Abyste se mohli stát Podnikatelem Crowd1, musíte se nejprve stát Členem Crowd1. Aby se člen kvalifikoval jako Podnikatel, musí si 
buď zakoupit Startovací balíček, nebo získat Startovací balíček prostřednictvím akce Strach ze ztráty. V každém případě musí mít 
Člen alespoň jeden Startovací balíček v každé části (jeden v levé noze, jeden v pravé noze), aby se Člen kvalifikoval jako Podnikatel. 
Podnikatel musí vždy splňovat stejné požadavky, jaké musí splňovat Člen.

1.3. BÝT PARTNEREM S CROWD1

- Jako affiliate v Crowd1 se budete moci přihlásit do svého back-office na webu www. crowd1.com, V back-office najdete informace 
o Crowd1 a příležitostech, které Crowd1 může čas od času nabídnout přidruženým společnostem. Jako affiliate partner se sami 
rozhodnete připojit se k příležitosti Crowd1 buď zakoupením začátečnického balíčku, nebo získáním začátečnického balíčku 
např. prostřednictvím akce Fear of Loss, kterákoli z možností vám otevře příležitost k různým bonusům.

1.4. DÁRKOVÉ KÓDY

- Crowd1 nabízí svým přidruženým společnostem možnost nákupu dárkových kódů. Dárkové kódy mohou kupující využít, ale také je dát a/
nebo prodat jakémukoli novému členovi, který si přeje být součástí příležitosti Crowd1.

- Pokud Partner prodá Dárkový kód kterémukoli novému členovi, který si přeje být součástí příležitosti Crowd1, je Partner 
povinen prodat Dárkový kód za kupní cenu uvedenou na stránkách Společnosti.

- Všem přidruženým společnostem, které prodávají dárkové kódy za cenu, která je nižší než kupní cena uvedená na webových 
stránkách společnosti, bude jejich účet okamžitě ukončen a jejich účet, stejně jako zůstatek na účtu a všechny nevyřízené žádosti o 
výplatu poté propadnou ve prospěch společnost.

- Jakmile je dárkový kód použit, již není v systému platný. Dárkový kód, který byl rozdán a/nebo prodán jakémukoli novému členovi, 
který si přeje být součástí příležitosti Crowd1, je považován za použitý Partnerem a nelze jej vrátit.

- Všechny dárkové kódy nelze vyměnit za hotovost.

- Vzhledem k povaze dárkových kódů jsou všechny kódy specifické a jedinečné pro účet dané osoby. Všechny transakce na vašem 
affiliate účtu lze zobrazit na kartě historie. Odcizené dárkové kódy nebo nahlášené dárkové kódy, které byly odcizeny; bude 
platit následující:

1. Účet držitele běžného účtu bude pozastaven, dokud společnost záležitost prošetří;

2. Po ukončení vyšetřování bude muset současný držitel účtu na žádost o reaktivaci účtu předložit dokumentaci KYC a bude 
požádán o změnu hesla ke svému účtu.

3. Osoba, u které bude zjištěno, že použila dárkový kód, bude účet pozastaven a případně ukončen bez uvážení 
opětovné aktivace.

- ODPOVĚDNOST přidružených společností: Všechny přidružené společnosti, které vydávají dárkové kódy novým přidruženým společnostem, jsou požádány, aby vedly papírové 

záznamy o všech vašich transakcích, aby se zabránilo uzavření účtů kvůli možnému podvodu.

- Všechny přidružené společnosti, u kterých bude zjištěno, že spojují dárkové kódy v rozporu s těmito podmínkami a/nebo zásadami 
a postupy, budou okamžitě ukončeny a jejich účet, stejně jako zůstatek na účtu a všechny nevyřízené žádosti o výplatu poté 
propadnou ve prospěch společnosti.

- Za jakékoli peněžní transakce provedené mezi stranami za použití dárkových kódů odpovídají zúčastněné strany. Společnost 
nenese odpovědnost za soukromé peněžní transakce. Jakýkoli spor mezi stranami může vést k pozastavení a/nebo zrušení všech 
příslušných účtů.

- Doporučujeme všem členům, aby si vedli papírové záznamy o všech transakcích a směňovali peníze pouze mezi stranami, kterým důvěřujete.

1.5. PŘÍSTUP DO BACK-OFFICE
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- Z vašeho back-office budete mít možnost zakoupit různé produkty a/nebo služby. Pro každý jiný typ kroku přidružení budou k 
dispozici různé odměny a provize. Zakoupením startovacího balíčku nebo jiného produktu a/nebo služby jste již považováni za 
aktivního člena. Ale zakoupením začátečnického balíčku a pozváním přidružených společností, aby udělali totéž, se můžete stát 
podnikatelem. V případě, že se rozhodnete stát se aktivním členem nebo podnikatelem, budete mít stále možnost zůstat jako 
neaktivní člen a dostávat informace o tom, co je nabízeno za to, abyste se stali aktivním členem.

1.6. UŽIVATELSKÉ JMÉNO HESLO

- Přidružené společnosti MUSÍ zacházet se svými back-officemi a daty v nich důvěrně. Uživatelské jméno a heslo NESMÍ být 
zveřejněno. Hesla se doporučuje čas od času měnit. Crowd1 nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo jiné problémy 
vzniklé tím, že se heslo Partnera dostane do rukou neoprávněné třetí osoby.

1.7. POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ

1.7.1) Přidružené společnosti jsou oprávněny prodávat produkty a služby společnosti a podílet se na Kompenzačním plánu přidružené společnosti. 
Přidružené subjekty mohou sponzorovat nové přidružené subjekty. Úplné podrobnosti naleznete v Plánu náhrad.

1.7.2) Registrace mohou být zahájeny buď pomocí odkazu přímého sponzora, QR kódu nebo domovské stránky Crowd1
(v druhém případě musí osoba, která se chce zaregistrovat, zadat uživatelské jméno svého sponzora). Nově registrovaná 
přidružená společnost je zařazena do týmu svého sponzora jako sponzorem přímo sponzorovaná přidružená společnost. 
Všichni noví přidružení partneři budou první generace pro jejich osobního sponzora a druhá generace pro sponzora jejich 
sponzora a tak dále. Hierarchie je registrována a uložena v genealogických záznamech Crowd1 (back-office). Všichni noví 
partneři mají svou vlastní pozici ve struktuře Crowd1 Crowd Bonus. Systém Crowd Bonus znamená, že každý registrovaný 
partner má dvě možné pozice pod svou vlastní pozicí, jednu vlevo a jednu vpravo.

1.7.3) Právnické osoby (soukromé a veřejné společnosti, sdružení, kluby, nadace atd.) se mohou také zaregistrovat u Crowd1 
jako přidružená společnost. Také musí vyplnit online registrační formulář a do 30 dnů od své online registrace předložit 
kopii svých stanov a/nebo jiných dokumentů podepsaných zástupcem (statutárním ředitelem) organizace, která 
potvrzuje platnost přidružených společností. identita. Dokud nebudou obdrženy všechny požadované dokumenty, 
Crowd1 zadrží výplatu bonusů.

1.7.4) Přidružené společnosti mohou kdykoli změnit svůj status z „soukromé osoby“ na jakoukoli právnickou osobu. Taková změna
stav je podléhá registračnímu poplatku v souladu s ceníkem platným v Zásadách a
Postupy v době převodu.

1.7.5) Základem pro vztah mezi Crowd1 a jeho Partnerem(ami) je Partnerská smlouva. Přidružený(é)
chápou, že budou jednat na vlastní nebezpečí jako podnikatel a převezmou odpovědnost za účast v systému a/nebo za 
odkazování nových přidružených společností do systému. Přidružené společnosti jsou odpovědné za své vlastní činy, 
prohlášení a chování a žádná odpovědnost za jejich činy, prohlášení a chování nesmí být přenesena na Crowd1. Přijetím 
smlouvy o přidružení partneři souhlasí s automatickým uzavřením smlouvy o spolupráci s Crowd1.

1.8. PODMÍNKA ZÁKONNÉHO VĚKU

- Přidružené subjekty musí být starší 18 let.

1.9. ROZVOD

- Když se pár sdílející přidružený subjekt rozvede nebo rozejde, Crowd1 bude nadále vyplácet provize stejným způsobem jako před 
rozvodem nebo rozchodem, dokud neobdrží písemné oznámení podepsané oběma stranami nebo soudní dekret, který stanoví, 
jak by měly být budoucí provize vypláceny, za předpokladu, a pokud je to relevantní, pár splnil požadavky oddílu 5.3.

1.10. KORPORACE, PARTNERSTVÍ A DŮVĚRY

- Společnosti, partnerství, společnosti s ručením omezeným nebo jiné formy obchodních organizací nebo trustů se mohou stát 
přidruženými společnostmi, pokud je smlouva doprovázena identifikačním číslem společnosti a podpůrnou dokumentací 
poskytnutou oddělení pro dodržování předpisů. Akcionáři, ředitelé, funkcionáři, partneři, členové, beneficienti a správci, podle 
toho, co se vztahuje na přidružený subjekt, musí souhlasit s držením takového titulu a společnost bude mít
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každý je osobně odpovědný a vázán smlouvou o přidružení. Oddělení Compliance může vyžadovat notářsky ověřený písemný 
souhlas v závislosti na obdržených stanovách.

1.11. FIKTIVÁ NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ JMÉNA

- Fyzická nebo právnická osoba se nesmí přihlásit jako přidružená společnost s použitím fiktivního nebo domnělého jména. Pokud 
se ukáže, že přidružená společnost aktivně buduje jeden nebo více samostatných (křížových) podniků pod falešným nebo 
fiktivním jménem (jmény), Crowd1 podnikne kroky k nápravě špatného chování, včetně mimo jiné zrušení příslušných účtů. V 
případě, že Crowd1 ukončí účet podle této části 1.11, bude zrušen jakýkoli příslušný účet a zůstatek na účtu (zůstatky) a 
všechny nevyřízené žádosti o výplatu pak propadnou ve prospěch společnosti.

1.12. STATUS „PARTNERA“.

- Přidružené společnosti jsou odpovědné za určování svých vlastních aktivit bez řízení nebo kontroly ze strany Crowd1. Nejsou nabyvateli 
franšízy, společným podnikem, partnery, zaměstnanci nebo zástupci společnosti a je jim zakázáno uvádět nebo naznačovat, ať už ústně 
nebo písemně, jinak. Přidružené společnosti nemají pravomoc zavazovat společnost k žádným závazkům. Společnost nenese 
odpovědnost za výplatu nebo spoluúčast na jakýchkoli zaměstnaneckých výhodách. Přidružené společnosti jsou odpovědné za pojištění 
odpovědnosti, zdravotního postižení a odškodnění pracovníka a jakékoli další požadavky, které platí na jejich vlastním území a jurisdikci. 
Přidružené společnosti si určují vlastní otevírací dobu a určují, jak podnikat, v souladu s dohodou o přidružení.

1.13. ZDANĚNÍ

- Přidružené společnosti nebudou považovány za nabyvatele franšízy, vlastníky, zaměstnance nebo zástupce společnosti pro daňové účely, 
včetně, ale bez omezení na vytvoření jakéhokoli vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec nebo jakéhokoli typu společného podniku nebo 
společného vlastnictví. Přidružené společnosti nejsou klasifikovány jako zaměstnanci z průmyslového nebo daňového hlediska. Je 
odpovědností přidružených společností dodržovat veškeré daňové a právní předpisy na jejich vlastním území a jurisdikci. Crowd1 nebude 
strhávat žádné daně ani cla z bonusů a jiných odměn přidružených společností, s výjimkou případů, kdy je společnost ze zákona povinna 
tak učinit kdykoli v budoucnu. Crowd1 nenese odpovědnost za jakékoli nedodržení platných daňových předpisů a právních požadavků ze 
strany svých přidružených společností.

- Přidružené společnosti nejsou zástupci ani zástupci Crowd1 a za takové se nemusí vydávat. Přidružené společnosti nesmějí uzavírat 
žádné dohody s třetími stranami, vytvářet výdaje, přijímat závazky nebo otevírat účty jménem Crowd1. Přidružené společnosti se 
mohou svobodně rozhodnout, jak a kdy budou provozovat své vlastní Crowd1 podnikání, a stanovit si své vlastní konkrétní cíle a 
agendy, pokud zůstanou v rámci a duchu podmínek, jakož i právních požadavků a obecně uznávaných kodexů chování.

- Veškeré výdaje vzniklé v průběhu rozšiřování jejich vlastního Crowd1 podnikání (např. cestovné, jídlo, ubytování, obchodní a 
administrativní náklady, telefon a telekomunikace, školení atd.) jdou k tíži přidružených společností s ohledem na jurisdikční 
ohlašovací daň pravidla.

1.14. DODRŽOVÁNÍ V ZEMI VAŠEHO POBYTU

- Přidružené společnosti musí dodržovat příslušné národní a místní zákony, předpisy a nařízení týkající se provozování jejich 
podnikání. Přidružené společnosti jsou odpovědné za svá vlastní manažerská rozhodnutí a výdaje včetně všech odhadovaných 
daní z příjmu a samostatně výdělečné činnosti.

- Je odpovědností přidruženého subjektu zkontrolovat, zda je ze zákona povoleno nakupovat některý z produktů nebo služeb 
nabízených prostřednictvím Crowd1 v zemi jeho bydliště. Všechny přidružené společnosti akceptují a berou na vědomí, že 
produkty a služby nemusí být dostupné v zemi jejich bydliště z důvodu dodržování předpisů a že je VÝHRADNÍ odpovědností 
každé přidružené společnosti ověřit, zda je ze zákona povoleno nakupovat jakékoli produkty nebo služby nabízené na Platforma 
Crowd1 v jurisdikci přidružené společnosti. Je výhradní odpovědností přidružených subjektů, nikoli Crowd1, zajistit, aby 
přidružené subjekty dodržovaly zákony země svého bydliště.

- Pokud je přidružený subjekt předmětem vyšetřování ze strany úřadu, jeho/její účet může být pozastaven až do dalšího 
vyšetřování nebo do výsledku případu.

- Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým společnostem ani jiným stranám za vzniklé 
ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu používání a škody (následné/náhodné nebo obojí) ani za jakékoli vládní zásahy, včetně 
neomezuje se na uvěznění přidruženého subjektu v důsledku jednání nebo opomenutí přidruženého subjektu při ověřování 
legitimity nákupu kteréhokoli z produktů nebo služeb Crowd1 v zemi bydliště přidruženého subjektu a/nebo vyplývající z jednání 
nebo opomenutí přidruženého subjektu v jeho nebo její dodržování Podmínek tohoto
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Smlouva, platné zákony a předpisy.

- Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým společnostem ani jiným stranám 
za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu používání a škody (následné/náhodné nebo obojí) vyplývající z chyb, opomenutí, 
nebo změny informací, odkazů, staženého materiálu nebo jiných materiálů, které může přidružená společnost obdržet nebo s 
nimiž může přijít do styku při přístupu na web. Neposkytujeme žádné záruky za přesnost nebo platnost informací poskytovaných v 
jakékoli z našich služeb generovaných z obecně spolehlivých zdrojů z důvodu odmítnutí takových společností poskytnout právní 
záruky za jejich informace.

2. ODDÍL DRUHÁ: DOBA PLATNOSTI PŘIDRUŽENÉ SMLOUVY

2.1. OBDOBÍ

- V souladu s podmínkami oddílu 4.01 bude mít smlouva dobu platnosti, která začíná dnem přijetí společností a končí podle uvážení 
přidružené společnosti nebo společnosti. Přidružená společnost může členství kdykoli ukončit zasláním 7denní výpovědní lhůty 
Crowd1 zasláním lístku podpory z jejich back-office. Crowd1 se může kdykoli rozhodnout ukončit váš účet bez udání důvodu 
ukončení. Ukončení nabude účinnosti okamžitě a váš účet, zůstatek na účtu a všechny nevyřízené žádosti o výplatu poté 
propadnou ve prospěch společnosti.

2.2. PYTLAČSTVÍ

- Jako přidružená společnost nemáte povoleno propagovat nebo se pokoušet najímat přidružené společnosti Crowd1 do jiných podniků, konkrétně, ale 
nikoli výhradně, do podobných online sítí/marketingových společností.

3. ČÁST TŘETÍ: SPONZORSTVÍ

3.1. SPONZOROVÁNÍ

- Přidružené společnosti mohou sponzorovat další přidružené společnosti do podnikání společnosti. Přidružené společnosti se musí 
ujistit, že každá potenciální nová přidružená společnost si prostudovala a měla přístup k aktuálním zásadám a postupům, 
podmínkám a plánu odměňování, než je zaregistruje do vašeho podnikání.

3.2. VÍCE ÚČTŮ

- Zásadou společnosti je, že je povolen pouze jeden účet na osobu. Pokud žadatel předloží více registrací, může být přijata pouze 
první vyplněná smlouva, kterou společnost obdrží. Podle Affiliate smlouvy má affiliate partner nárok pouze na jednu pozici ve 
struktuře Crowd1 Bonus. Pokusy o opak budou Crowd1 odfiltrovány a zablokovány.

- Pokud bylo z jakéhokoli důvodu zjištěno, že se přidružený subjekt zaregistroval s více než jedním účtem, všechny příslušné účty 
budou okamžitě bez otázek pozastaveny. Pokud bylo z jakéhokoli důvodu vedení Crowd1 upozorněno na vícenásobné registrace 
účtů, všechny účty budou pozastaveny a případně ukončeny. Ke každému účtu musí být připojeno jedinečné KYC, jedinečná 
platná e-mailová adresa a náležité ověřovací údaje jedinečné pro majitele účtu. Pokud se přidružení partneři z jakéhokoli důvodu 
pokusí obejít regulaci pouze jednoho účtu, Crowd1 okamžitě ukončí všechny účty a/nebo členství kromě prvního registrovaného 
účtu.
Pokud dojde k nesrovnalosti v tom, který účet byl zaregistrován jako první, bude Crowd1 při určení prvního registrovaného účtu 
spoléhat na data s datem a časem. Crowd1 může také smazat jakékoli členství za účelem dodržení platných zákonů, ochrany svého 
majetku nebo majetku ostatních, zajištění bezpečnosti Crowd1 a dalších, nebo pokud Crowd1 přiměřeně usoudí, že registrující se 
účastní nebo je pravděpodobné, že se zapojí do jakékoli činnosti, která porušuje tyto Podmínky.

- V případě ukončení veškeré účty a všechny zůstatky na zrušených účtech propadnou ve prospěch společnosti a všechny 
nevyřízené žádosti o výplatu budou odvolány.

3.3. POŽADAVKY NA ŠKOLENÍ / MENTORING

- Sponzor musí udržovat trvalé spojení profesionálního vedení s přidruženými společnostmi ve své organizaci a musí plnit 
povinnost vykonávat v dobré víře kontrolní nebo prodejní funkci při prodeji nebo dodávce produktů a služeb.

3.4. NÁROKY NA PŘÍJMY

- Přidružené společnosti musí pravdivě a poctivě popsat kompenzační plán Crowd1. Potenciálním přidruženým společnostem nelze uplatňovat žádné 
minulé, potenciální nebo skutečné příjmy, ani nesmějí přidružené společnosti používat své vlastní příjmy jako ukazatele úspěchu zaručeného 
ostatním. Odměna nesmí být použita jako marketingový materiál. Přidružené společnosti nemusí garantovat provize resp
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odhadnout náklady potenciálním zákazníkům. To by bylo považováno za lákání a je to v rozporu s našimi Podmínkami.

3.5. PŘEVOD SPONZORSKÝCH LINEK

- Společnost nepovoluje převod sponzorů. Crowd marketing je podnikání na vytváření vztahů. Jakmile je přidružená společnost 
sponzorována, společnost věří v maximální ochranu tohoto vztahu.

3.6. KŘÍŽOVÉ SPONZOROVÁNÍ

- Přidružené společnosti nesmí sponzorovat ani se pokoušet sponzorovat žádné neosobně nesponzorované přidružené společnosti v jakékoli jiné marketingové 
společnosti elektronického obchodu. Kromě toho se žádná přidružená společnost nesmí účastnit žádné akce, která způsobí, že jiná přidružená společnost bude 
sponzorována prostřednictvím někoho jiného do jiné společnosti síťového marketingu.

3.7. DVOJNÁSOBNÉ SPONZOROVÁNÍ

- Dvojité sponzorování není povoleno. Ke dvojímu sponzorování dochází, když se fyzická osoba (nebo právnická osoba) hodlá 
zaregistrovat jako nový affiliate partner u Crowd1, ačkoli již registrovaným affiliatem je, nebo v průběhu předchozích 6 měsíců již 
byla registrována jako affiliate v jiné linii sponzorství. Rovněž není povoleno používat jméno něčího manžela/manželky, jiného 
rodinného příslušníka, firemní strukturu, název společnosti nebo sdružení nebo používat jiné identifikační dokumenty nebo se 
uchylovat k jiným zavádějícím praktikám k obcházení pravidla „ne dvojího sponzorování“. Podobně není povoleno žádné 
přidružené společnosti lákat nebo povzbuzovat jakoukoli jinou přidruženou společnost, aby změnila sponzora a registrovala se 
pod ním pomocí některé z výše uvedených neetických metod. Ke změně sponzorů samozřejmě může dojít, pokud ji již Crowd1 
schválil.

3.8. CROSS RECRUITING V RÁMCI CROWD1 NETWORK LTD INC.

- Přidružený subjekt nesmí najímat ani se pokoušet sponzorovat žádného neosobně sponzorovaného přidruženého subjektu, který 
je aktivní nebo neaktivní, v Crowd1 po dobu kratší než šest (6) měsíců. Křížový nábor jiného přidruženého subjektu bude mít 
povinné pozastavení na třicet (30) dní a všechny provize a/nebo bonusy během pozastavení propadnou. Pozastavení bude 
předcházet vyšetřování, které může vést k ukončení Partnera. V případě ukončení veškeré zůstatky na zrušeném účtu propadnou 
a všechny nevyřízené žádosti o výplatu budou zrušeny. Crowd1 má zásadu nulové tolerance, a to jak pro křížový nábor, tak pro 
křížové sponzorování.

3.9. PŘEVOD VLASTNICTVÍ

- Aby bylo možné zvážit převod účtu na nového přidruženého partnera, musí kupující účtu plně porozumět a přijmout všechny 
závazky, které s ním nový účet váže. Když se nový majitel účtu rozhodne převzít existující účet, přijme a převezme účet jako celek. 
Převod vlastnictví účtů se provádí prostřednictvím oddělení Compliance s požadovanou právní dokumentací potřebnou k ověření 
identity prodávající i kupující strany spolu s administrativním poplatkem uvedeným v našich Zásadách a postupech. Všechny 
přidružené společnosti, které chtějí požádat o převod vlastnictví, musí být PLNĚ schváleny KYC před tím, než požádají o zvážení 
převodu účtu. Pokud účet není v době žádosti plně schválen KYC; žádost o převod bude zamítnuta.

* Poznámka: Všechny převody vlastnictví podléhají schválení společnosti.

4. ODDÍL ČTVRTÝ: ODSTOUPENÍ/UKONČENÍ

4.1. DOBROVOLNÉ ODSTOUPENÍ/UKONČENÍ

1. Přidružená společnost může kdykoli ukončit účet zasláním 7denní výpovědní lhůty Crowd1 kontaktováním oddělení Compliance 
prostřednictvím svého back-office. Přidružené společnosti mohou ukončit své pozice, pokud chtějí ukončit své spojení s Crowd1. 
To však povede k tomu, že přidružené společnosti nebudou způsobilé k získání jakýchkoli bonusů Crowd1 a dalších výhod, 
protože jejich pozice budou zrušeny a jejich pozice propadne ve prospěch společnosti.

2. Přidružený subjekt, který rezignuje nebo ukončí svůj status přidruženého subjektu, se může znovu přihlásit jako přidružený subjekt šest (6) měsíců po 
odstoupení pod svým starým sponzorem nebo novým sponzorem.

4.2. SUSPENZE

- Crowd1 má právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu pozastavit nebo zrušit účet přidruženého 
subjektu a/nebo přístup na web Crowd1 a/nebo back-office Crowd1. V takovém případě budou všechny zůstatky a všechna 
privilegia pozastavena. Přidružené společnosti mohou být suspendovány za porušení podmínek jejich smlouvy, které zahrnují tyto 
podmínky, plán odměňování a zásady a postupy nebo jakékoli jiné dokumenty vytvořené společností. Když je učiněno rozhodnutí 
pozastavit přidruženou společnost, Crowd1 písemně informuje přidruženou osobu, že pozastavení nastalo s účinností k datu 
písemného oznámení, důvod pozastavení a kroky nezbytné k odstranění takového pozastavení (pokud existují). Oznámení o 
pozastavení bude zasláno na adresu
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Připojte se e-mailem na e-mailovou adresu registrovanou k příslušnému účtu v souladu s ustanoveními o upozornění obsaženými 
v zásadách a postupech a v těchto podmínkách. Takové pozastavení může, ale nemusí vést k ukončení Afilace, jak tak určí 
Společnost na základě vlastního uvážení. Pokud se přidružená společnost chce odvolat, musí společnost takové odvolání obdržet 
písemně do sedmi (7) dnů od data oznámení o pozastavení. Společnost pozastavení přezkoumá a zváží a písemně oznámí své 
rozhodnutí přidružené společnosti do patnácti (15) dnů od data oznámení o pozastavení. Rozhodnutí Společnosti bude konečné a 
nebude podléhat žádné další kontrole.

- Společnost může během období pozastavení podniknout určité kroky, včetně, ale nejen, následujících:

1. Zákaz přidružené společnosti chovat se jako přidružená společnost nebo používat jakékoli vlastnické značky a/
nebo materiály společnosti; a/nebo

2. Pozastavení provizí, bonusů a žádostí o výběr, které dluží Partner během doby pozastavení; a/nebo

3. Zákaz přidružené společnosti nakupovat služby a produkty od Společnosti; a/nebo

4. Zákaz přidružené společnosti sponzorovat novou přidruženou společnost, kontaktovat stávající přidruženou společnost nebo se účastnit schůzek 
přidružených společností; a/nebo

5. Zákaz nákupu dárkového poukazu (certifikátů) od společnosti.

- Pokud společnost na základě vlastního uvážení rozhodne, že porušení, které způsobilo pozastavení, pokračuje a nebylo uspokojivě 
vyřešeno nebo došlo k novému porušení týkajícímu se pozastaveného přidruženého subjektu, může být pozastavený přidružený 
subjekt ukončen a zůstatek na účtu stejně jako všechny nevyřízené žádosti o výplatu pak propadají ve prospěch společnosti.

4.3. UKONČENÍ

- Přidružené společnosti mohou být okamžitě ukončeny z důvodu porušení podmínek jejich smlouvy, která zahrnuje tyto 
Podmínky, Zásady a postupy a Plán odměňování a jakékoli další dokumenty vytvořené Společností na základě písemného 
upozornění. Společnost může na základě vlastního uvážení ukončit přidruženého partnera, který porušuje pravidla, aniž by 
mu byl pozastaven. Když je učiněno rozhodnutí ukončit přidruženou společnost, společnost písemně informuje přidruženou 
společnost na e-mailovou adresu v profilu back-office přidružené společnosti, že došlo k ukončení. Crowd1 se může kdykoli 
rozhodnout ukončit účet partnera bez udání důvodu ukončení. Ukončení nabude účinnosti okamžitě.

4.4. ODVOLÁNÍ

- Pokud se přidružená společnost chce odvolat proti ukončení, společnost musí obdržet odvolání písemně do sedmi (7) dnů od data 
oznámení o ukončení. Pokud během sedmi (7) dnů neobdržíte žádné odvolání, bude ukončení automaticky považováno za 
konečné. Pokud přidružená společnost včas podá odvolání, společnost odvolání přezkoumá a oznámí přidružené společnosti své 
rozhodnutí do deseti (10) dnů po obdržení odvolání. Rozhodnutí Společnosti bude konečné a nebude podléhat žádné další 
kontrole. V případě, že výpověď nebude odvolána, výpověď zůstane účinná k datu uvedenému v původní výpovědi. Všechna 
odvolání by měla být předložena oddělení Compliance of Crowd1. Všechna odvolání musí být jasně napsána a musí obsahovat 
všechny informace požadované držitelem účtu, aby odvolání mohlo být přezkoumáno.

4.5. ÚČINKY UKONČENÍ

Ihned po ukončení ukončený Partner:

1. Musí odstranit a trvale ukončit používání ochranných známek, servisních značek, obchodních názvů a jakýchkoli značek, štítků, 
stacionárních nebo reklam odkazujících nebo vztahujících se k jakémukoli produktu, plánu nebo programu společnosti.

2. Musí přestat vystupovat jako přidružená společnost společnosti.

3. Ztrácí veškerá práva na svou přidruženou pozici v Kompenzačním plánu a na všechny budoucí provize a příjmy z toho vyplývající;

4. Musí podniknout veškerá přiměřeně požadovaná opatření společnosti týkající se ochrany důvěrných informací společnosti. Společnost má 
právo kompenzovat jakékoli částky, které přidružený subjekt společnosti dluží, včetně, bez omezení, jakéhokoli závazku odškodnění 
vzniklého podle oddílu 11.01 těchto podmínek, z provizí nebo jiných kompenzací splatných přidruženému subjektu.

- V případě, že přidružený subjekt byl okamžitě ukončen z důvodu porušení podmínek jeho smlouvy s Crowd1, přidružený subjekt 
ztrácí všechna práva na svou přidruženou pozici v kompenzačním plánu a na všechny budoucí provize a příjmy z toho vyplývající, 
stejně jako na běžný účet. zůstatek na svém osobním účtu, včetně všech nevyřízených žádostí o výplatu.
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4.6. OPĚTOVNÁ APLIKACE

- Přijetí jakékoli opětovné žádosti ukončené přidružené společnosti nebo žádosti kteréhokoli člena rodiny ukončené 
přidružené společnosti bude na výhradním uvážení společnosti a může být zamítnuto bez jakéhokoli udaného důvodu.

4.7. MÍSTNÍ ZÁKONY

- Pokud jsou státní zákony o ukončení v rozporu s touto politikou, použije se příslušné místní právo.

5. ODDÍL PÁTÝ: PŘENOSITELNOST

5.1. NABYTÍ PODNIKÁNÍ

- Jakákoli přidružená společnost, která chce získat podíl na podnikání jiné přidružené společnosti, musí nejprve ukončit svůj status 
přidružené společnosti a počkat tři (3) měsíce, než se stane způsobilou k takovému nákupu. Všechny takové transakce musí být 
plně zveřejněny a musí být společností předem schváleny prostřednictvím oddělení Compliance a podléhají schválení.

5.2. PŘEVODY PARTNERŮ

- Kromě toho, co je zde výslovně uvedeno, Partner nesmí prodat, postoupit nebo jinak převést svůj Přidružený subjekt (nebo jeho 
práva) na jiného Přidruženého subjektu nebo na jednotlivce, který má podíl v jiném Přidruženém subjektu. Bez ohledu na výše 
uvedené může přidružený subjekt převést svůj přidružený subjekt na svého sponzora za podmínek uvedených v části 5.3 s 
odkazem na pravidla uvedená v části 3.9 této smlouvy. V takovém případě se sponzorský subjekt a převádějící přidružený 
subjekt sloučí do jednoho subjektu.

5.3. PODMÍNKY PŘENOSNOSTI

- Přidružené společnosti nesmí prodat, postoupit, sloučit nebo převést svou přidruženou entitu (nebo práva k ní) bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti a za dodržení následujících podmínek:

1. Společnost má právo prvního odmítnutí s ohledem na jakýkoli prodej, postoupení, převod nebo fúzi jakéhokoli 
přidruženého subjektu. Přidružený subjekt, který si přeje prodat, postoupit, převést nebo sloučit svou přidruženou 
entitu, musí společnosti nejprve poskytnout právo a možnost provést takový nákup nebo obdržet takový převod 
písemně za stejných podmínek jako jakákoli zbývající nebo zamýšlená nabídka. Převodce je povinen vyplnit formulář 
převodu vlastnictví a odevzdat jej oddělení Compliance společnosti. Společnost uvědomí Partnera do deseti (10) 
pracovních dnů po obdržení takového oznámení o svém rozhodnutí přijmout nebo odmítnout nabídku.

2. Prodejní přidružená společnost musí společnosti poskytnout kopii všech dokumentů, které podrobně popisují převod,
včetně, bez omezení, jména kupujícího, úplně vyplněného formuláře převodu vlastnictví a požadované podpůrné 
dokumentace; a

3. K dokladům o převodu musí být přiložen poplatek za převod kanceláře ve výši 75 EUR; a

4. Dokumenty musí obsahovat závazek prodávajícího přidruženého subjektu ve prospěch navrhovaného kupujícího, že 
nebude soutěžit s kupujícím nebo se nepokusit odklonit či sponzorovat jakoukoli existující přidruženou společnost 
po dobu jednoho (1) roku od data prodeje. nebo převod; a

5. Po písemném schválení prodeje, převodu nebo postoupení Společností musí kupující přidružený subjekt převzít pozici 
a podmínky dohody prodávajícího přidruženého subjektu a musí podepsat aktuální smlouvu a všechny další 
dokumenty požadované Společností; a

6. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení stanovit dodatečné podmínky před schválením jakéhokoli 
navrhovaného prodeje nebo převodu. Společnost si vyhrazuje právo neschválit jakýkoli prodej nebo převod, pokud 
to umožňuje zákon.

5.4. OBCHÁZENÍ ZÁSAD PŘEVODU ÚČTU

- Pokud se na základě vlastního uvážení společnosti rozhodne, že přidružený subjekt byl převeden ve snaze obejít soulad se 
smlouvou, zásadami a postupy, podmínkami nebo plánem odměňování, převod bude prohlášen za neplatný. Přidružený subjekt 
se vrátí zpět k převádějícímu přidruženému subjektu, s nímž se bude počínaje dnem vrácení dále zacházet, jako by k převodu 
nikdy nedošlo. Je-li to nutné a na základě vlastního uvážení společnosti, mohou být proti převodu přijata vhodná opatření, 
včetně, bez omezení, ukončení
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Přidružte se, abyste zajistili dodržování zásad a postupů a smluvních podmínek.

5.5. POSLOUPNOST

- Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení tohoto oddílu, po smrti Přidruženého partnera přejde účet Přidruženého subjektu na jeho 
nástupce v zájmu stanoveném zákonem. Společnost však takový převod neuzná, dokud zájmový nástupce nepodepíše současnou 
smlouvu a nepředloží ověřené kopie úmrtního listu, závěti, svěřenství nebo jiného nástroje vyžadovaného společností. Nástupce 
bude mít poté nárok na všechna práva a bude podléhat všem povinnostem přidružené společnosti. Všechny předložené 
dokumenty mohou být před zpracováním takových změn podrobeny notářskému ověření pro přijetí. Veškeré změny budou 
provedeny prostřednictvím oddělení Compliance. Společnost má právo takové změny odmítnout, pokud má za to, že dokumentace 
není pravdivou notářsky ověřenou vyhláškou nebo byly dokumenty jakkoli pozměněny. Když bude majitel účtu nahlášen jako 
zesnulý, účet bude uveden do stavu „pozastaveno“, zatímco se čeká na právní dokumentaci. Když je dědicem existující přidružený 
subjekt, musí přidružený subjekt, tj. dědic, oznámit Compliance, které účty si chce ponechat, a zůstatek účtu (nikoli BP) bude 
sloučen na tento účet a druhý účet bude být spláchnut. Když dědic není členem, může získat pozici, která byla zděděna.

5.6. ZNOVU VSTUP / ZNOVU PŘIHLÁSIT

- Každý přidružený subjekt, který převede svůj přidružený účet, musí počkat šest (6) měsíců od data účinnosti takového převodu, 
než bude způsobilý znovu požádat o přidružení.

- Přijetí této opětovné žádosti je na výhradním uvážení společnosti a může být zamítnuto bez udání důvodu.

6. ODDÍL ŠESTÝ: CHRÁNĚNÉ INFORMACE

6.1. DOHODA O DŮVĚRNOSTI

- Během doby platnosti smlouvy může společnost poskytovat přidruženým společnostem důvěrné informace, včetně, nikoli však 
výhradně, genealogických a sestupných zpráv, seznamů zákazníků, zákaznických informací vyvinutých společností nebo 
vyvinutých pro společnost a jménem společnosti přidruženými společnostmi (včetně, ale nikoli omezeno na kreditní údaje, 
profily zákazníků a přidružených společností a informace o nákupu produktů), seznamy přidružených společností, informace o 
výrobcích a dodavatelích, obchodní zprávy, zprávy o provizích nebo prodejích a další finanční a obchodní informace, které 
společnost může označit za důvěrné. Všechny tyto informace (ať už v písemné nebo elektronické podobě) jsou pro společnost 
chráněné a důvěrné a jsou předávány přidruženým společnostem v nejpřísnější důvěrnosti na základě „potřeby vědět“ pro 
použití výhradně v rámci obchodu přidružené společnosti se společností.

- Přidružené společnosti nesmějí používat informace k soutěži se Společností nebo k jinému účelu než k propagaci programu 
Společnosti a jejích produktů a služeb. Po vypršení nebo ukončení smlouvy musí přidružené společnosti přestat používat 
takové důvěrné informace a neprodleně vrátit jakékoli důvěrné informace, které vlastní, společnosti.

6.2. OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

- Pokud jde o nákupy produktů od Společnosti, přidružené společnosti musí dodržovat omezení používání všech dodavatelů třetích stran a 
ochranu autorských práv.

6.3. DŮVĚRNOST PRODEJCE

- Obchodní vztahy společnosti s jejími prodejci, výrobci a dodavateli jsou důvěrné. Přidružené společnosti nesmí kontaktovat, přímo 
ani nepřímo, ani mluvit s žádným dodavatelem nebo výrobcem společnosti nebo s ním komunikovat, s výjimkou akcí 
sponzorovaných společností, na kterých je dodavatel nebo výrobce přítomen na žádost společnosti.

7. ODDÍL SEDMÝ: OCHRANNÉ ZNÁMKY, LITERATURA A REKLAMA

7.1. OCHRANNÉ ZNÁMKY

- Ochranné známky, servisní značky a materiály chráněné autorským právem jsou vlastnictvím Společnosti. Použití takových 
značek a materiálů musí být v přísném souladu s těmito Podmínkami.
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7.2. REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

- Pouze propagační a reklamní materiály vytvořené Společností nebo předem písemně schválené Společností mohou být použity k 
inzerci nebo propagaci podnikání přidružené společnosti nebo k prodeji produktů a služeb Společnosti. Firemní literatura a 
materiály nesmí být duplikovány nebo přetištěny bez předchozího písemného souhlasu. Propagační materiály budou speciálně 
vytvořeny pro přidružené společnosti k propagaci jejich podnikání. Na propagačních stránkách přidružených společností nejsou 
povolena žádná loga společnosti. Všechna porušení budou pozastavena a případně ukončena.

- Bez předchozího písemného souhlasu Crowd1 máte zakázáno inzerovat jakýmkoli způsobem, formou nebo formou. To 
zahrnuje, ale není omezeno na reklamu, propagace jakéhokoli druhu nebo jakékoli reklamní odkazy na sociálních fórech, 
jako jsou například blogy, sociální fóra nebo jiné marketingové metody určené k propagaci Crowd1 a jejích produktů.

- Pokud přidružená společnost tyto pokyny nedodrží, má Crowd1 právo pozastavit a/nebo ukončit účet přidružené 
společnosti.

7.3. POUŽÍVÁNÍ NÁZVU SPOLEČNOSTI

- Přidružené společnosti mohou používat název společnosti pouze v následujícím formátu: „Nezávislá přidružená společnost pro 
Crowd1“ nebo „Nezávislý člen pro Crowd1“ nebo „Nezávislý podnikatel pro Crowd1“. Použití názvu společnosti „Crowd1“ 
může být použito pouze s předchozím názvem označeným „Nezávislý“. Žádáme, aby přidružené společnosti propagovaly své 
podnikání pomocí svých vlastních jedinečných jmen, která neuvádějí v omyl ani nenarušují veřejné vnímání příležitosti.

7.4. PAPÍRNY A VIZITKY

- Přidruženým společnostem není povoleno „vytvářet“ vlastní papírenské zboží, vizitky nebo hlavičkový papír, pokud je použito 
obchodní jméno nebo ochranné známky společnosti. Je povolena pouze grafická verze a znění schválené Společností; až bude 
tato funkce dostupná, hlavičkový papír, obálky a vizitky je nutné objednat pomocí online/kancelářského objednávkového 
formuláře.

7.5. ELEKTRONICKÁ REKLAMA

- Přidružené společnosti nesmějí inzerovat ani propagovat svou činnost přidružených společností nebo obchodní činnost, produkty nebo 
marketingový plán společnosti ani používat jméno společnosti v jakýchkoli elektronických médiích nebo přenosu, včetně na internetu 
prostřednictvím webových stránek nebo jinak, bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti a/nebo souladu se zákonem. 
oddělení. Všechny materiály, u kterých se zjistí, že porušují jakoukoli zakázanou reklamu, budou mít za následek pozastavení a možné 
ukončení účtu. Všechny pozastavené účty budou vyšetřovány po dobu minimálně 30 dnů, dokud nebude případ uzavřen. Všechny otázky 
by měly být směrovány na oddělení Compliance společnosti Crowd1. Všechny účty budou označeny našimi správci dodržování předpisů a 
všechny e-maily o porušení zásad budou zasílány z „Compliance Crowd1“. Na tyto e-maily byste měli okamžitě odpovědět, abyste zajistili, 
že váš účet zůstane v dobrém stavu.

7.6. TELEFONNÍ SEZNAM

- Přidruženým společnostem není dovoleno používat obchodní jméno společnosti k inzerci svých (mobilních) telefonních čísel v 
části bílé nebo žluté stránky telefonního seznamu. Přidruženým společnostem není dovoleno uvádět svá (mobilní) telefonní 
čísla pod obchodním jménem společnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Jakákoli přidružená společnost, u 
které se zjistí, že podniká tímto způsobem bez souhlasu společnosti, bude předmětem okamžitého ukončení jejího účtu a 
následného soudního řízení.

7.7. TELEFONNÍ ODPOVĚĎ

- Přidružené společnosti nesmí zvedat telefon vyslovením „Crowd1 Network Ltd“ nebo „Crowd1“ nebo jakýmkoli jiným způsobem, 
který by volajícího vedl k domněnce, že se dovolal zástupce společnosti nebo kanceláře společnosti.

7.8. ROZHOVORY PRO MÉDIA

- Přidruženým společnostem je zakázáno poskytovat rozhlasové, televizní, bulvární nebo časopisové rozhovory nebo využívat 
veřejná vystoupení, veřejné vystoupení nebo činit jakýkoli typ prohlášení pro veřejná média k propagaci společnosti, jejích 
produktů nebo podnikání společnosti bez předchozího výslovného písemného souhlas společnosti. Všechny dotazy médií by 
měly být písemné a měly by být předány oddělení Compliance společnosti.

7.9. DOPORUČENÍ

- Nesmí být uplatňována žádná doporučení ze strany představitele společnosti, správce nebo třetí strany, s výjimkou případů výslovně 
uvedených v literatuře a komunikaci společnosti. Některé regulační agentury neschvalují ani neschvalují programy přímého 
prodeje. Přidružené společnosti proto nemohou přímo či nepřímo prezentovat ani naznačovat, že programy, produkty nebo 
služby společnosti byly schváleny nebo schváleny jakoukoli vládní agenturou. Crowd1 nepodporuje používání svých log, názvů 
společností, názvů produktů nebo obrázků produktů Crowd1 jinými stranami v marketingových, propagačních nebo reklamních 
materiálech, protože jejich použití může vytvářet dojem, že Crowd1 podporuje nebo
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sponzoruje službu nebo propagaci produktu.

7.10. NAHRÁVKY

- Přidružené společnosti nesmějí produkovat ani reprodukovat produkty pro prodej nebo osobní použití, které jsou vyrobeny nebo 
reprodukovány Společností, ani jakoukoli literaturu, audio nebo video materiál, prezentace, události nebo projevy, včetně 
konferenčních hovorů produkovaných Společností. Video a/nebo zvukový záznam jednání a konferencí společnosti je přísně 
zakázán, pokud to není schváleno a oficiálně oznámeno společností před jednáním nebo konferencí.

7.11. NEZÁVISLÁ KOMUNIKACE

- Přidruženým společnostem, jako nezávislým členům a podnikatelům, se doporučuje distribuovat informace a pokyny svým 
příslušným dolním liniím. Přidružené společnosti však musí identifikovat a rozlišovat mezi osobní komunikací a oficiální 
komunikací společnosti. Reprodukování komunikace v jakékoli formě představuje porušení Podmínek společnosti a účty budou 
pozastaveny nebo případně ukončeny.

7.12. E-MAIL: ELEKTRONICKÉ OZNÁMENÍ

- Když jste schváleni jako přidružený subjekt s Crowd1, výslovně souhlasíte s přijímáním jakýchkoli oznámení, oznámení, dohod, 
zveřejnění, zpráv, dokumentů, sdělení týkajících se nových produktů, služeb, crowdfundingu nebo jiných záznamů či 
korespondence od Crowd1. Souhlasíte s přijímáním oznámení elektronicky tak, že vám oznámení zašleme e-mailem pomocí e-
mailové adresy, kterou jste zaregistrovali u Crowd1. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany 
osobních údajů a Zásadách GDPR.

- Souhlasíte s tím, že se zdržíte kopírování, duplikování a/nebo vyžadování informací, materiálů a jiných vlastností vlastněných 
Crowd1 nebo některým z produktů a služeb, které poskytujeme, pokud VÁM neudělíme předchozí písemný souhlas a souhlas.

8. ODDÍL OSM: PLATBA PROVIZI (ODMĚNY)

8.1. ZÁKLAD PRO PROVIZE

- Provize a jiné kompenzace nelze vyplácet, dokud společnost neobdrží, nepřijme a nepřijme dokumenty KYC. Provize se platí POUZE 
za prodej služeb a produktů společnosti. Za nákup prodejních materiálů nebo za sponzorské přidružené společnosti nejsou 
vypláceny žádné provize. Aby společnost mohla obdržet provize za prodané produkty a služby, musí obdržet a přijmout Smlouvu 
před koncem provizní fáze, ve které je prodej uskutečněn. Crowd1 musí obdržet plnou čistou částku vybraných služeb a 
produktů společnosti, aby mohl vyplácet plné provize (odměny).

8.2. PLATBY PROVIZE (ODMĚNY).

- Provize jsou vypláceny přidruženým společnostem v souladu s plánem odměňování. Přidružené společnosti musí nahlédnout do 
kompenzačního plánu pro podrobné vysvětlení výhod, struktury bonusů a požadavků kompenzačního plánu. Přidružené 
společnosti mohou také obdržet výhody za to, že jsou přidruženými společnostmi, ale konkrétní podrobnosti by musely najít v 
Kompenzačním plánu.

8.3. ZÁPOČET ODMĚN (PROVIZE)

- Jakékoli provize nebo bonusy získané a vyplacené za vrácené produkty jsou povinností a musí být společnosti splaceny přidruženými 
společnostmi, které takové provize získávají. Společnost má právo započítat tyto částky proti budoucím provizím a jiným kompenzacím 
vyplaceným nebo dlužným takovým přidruženým společnostem, které obdržely provize.

8.4. PLATBA BONUSU A PROVIZI

- Aby mohl kterýkoli přidružený subjekt obdržet od společnosti jakékoli bonusy nebo provize, musí přidružený subjekt splnit 
požadavky stanovené v plánu odměňování.

- V případech podezření na nesrovnalosti nebo podvod, stejně jako prostřednictvím ochrany finančních zájmů a budoucnosti 
Společnosti, si Crowd1 vyhrazuje právo podniknout kroky podle vlastního uvážení, včetně, ale nejen, výplatních postupů.
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9. ČÁST DEVÁTÁ: NÁKUP A PRODEJ SLUŽEB

9.1. MOŽNOSTI PLATBY (VIZ ČÁST 8.3)

- Přidružené společnosti mohou používat bankovní převody (bankovní převod) nebo BTC k financování nákupu produktů a služeb společnosti dle vlastního 
výběru. Veškeré bankovní poplatky a náklady na bankovní převody ponesou přidružené společnosti. Je nutné platit bankovním převodem
být proveden na bankovní údaje umístěné v back office na kartě platby. Ujistěte se, že jste si vybrali v rámci Evropy nebo mimo 
Evropu v závislosti na tom, kde můžete bydlet. Platby bankovním převodem budou muset být potvrzeny a ověřeny před aktivací 
produktů nebo služeb v rámci Crowd1.

9.2. FAXOVÉ VÝBUCHY, SPAMOVÁNÍ

- Odstřelování faxů a nevyžádané e-maily (SPAMING) jsou zakázány.

- Crowd1 zakazuje marketingové praktiky běžně označované jako „spam“. Všechny zprávy, které pocházejí od vás jako přidruženého 
subjektu, musí být v souladu se všemi platnými zákony ve vaší jurisdikci a také s obecnými předpisy o spamu. V případě jakékoli 
ověřené zprávy o „spamu“ z vaší strany může Crowd1 na základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit nebo 
pozastavit váš partnerský účet a v případě ukončení ztratíte veškeré nevyplacené a budoucí bonusy. Crowd1 definuje „spam“ jako:

• zprávy elektronické pošty adresované příjemci, se kterým iniciátor nemá obchodní nebo osobní vztah nebo nejsou zasílány 
na žádost příjemce nebo s jeho výslovným souhlasem; Zprávy odeslané na fóra a nástěnky, které jsou mimo téma 
(nesouvisející s tématem diskuse), zasílané napříč nesouvisejícími diskusními skupinami nebo fóry nebo zasílané v 
nadměrném množství; Žádosti zveřejňované ve fórech, na stěnách, v soukromých zprávách nebo chatovacích 
místnostech nebo skupinám nebo jednotlivcům prostřednictvím systému Chat nebo „Instant Messaging“; Crowd1 
vyhodnotí každý potvrzený incident zneužití případ od případu a na základě vlastního uvážení a s upozorněním nebo 
bez něj pozastaví váš účet a/nebo jej ukončí, přičemž propadnou veškeré nevyplacené a budoucí bonusy.

POZNÁMKA: že souhlasíte a přijímáte, že Crowd1 nebude odpovědný za žádné škody vzniklé v souvislosti s e-maily odeslanými vámi jako 
přidruženou společností. Každý přidružený subjekt je povinen nést odpovědnost za svou vlastní komunikaci a za dodržování těchto 
podmínek pro přidružené partnery a přidružené členy.

10. ODDÍL 10: ZÁRUKA, LHŮTA NA CHLAZENÍ A ZÁSADY VRÁCENÍ PLATBY

10.1. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ / OBDOBÍ NA CHLAZENÍ

- Společnost nabízí 14denní, 100% záruku vrácení peněz a spokojenosti všem přidruženým společnostem na zakoupené Startovací 
balíčky zakoupené na crowd1.com. 14denní záruka 100% vrácení peněz začíná okamžikem vašeho nákupu, zahrnuje víkendy a 
vztahuje se pouze na počáteční nákup nepoužitého Startovacího balíčku, který byl zakoupen od Společnosti. Pokud je přidružený 
subjekt se službou z jakéhokoli důvodu nespokojen, může přidružený subjekt obdržet náhradu do 14 dnů od prvního nákupu 
přidruženého subjektu, aby byla vrácena celá zakoupená cena. Všechny ostatní záruky a záruky se zříkají. Po 14 dnech již nebude 
váš nákup Starter Package vratný. Úplné zveřejnění naleznete v Zásadách a postupech.

- Když si od Společnosti zakoupíte Crowd1 Starter Package, máte 14denní lhůtu na rozmyšlenou, což znamená, že svého nákupu 
celého můžete litovat a získat vrácení peněz. Toto období na rozmyšlenou bude okamžitě ukončeno a zrušeno, pokud:

1. Zvolte, zda chcete používat kteroukoli z funkcí svého webu Crowd1.

2. Používali jste své produkty Crowd1 včetně, ale ne výhradně, Starter Packages.

3. Použijte Streamline Bonus ve svém účtu.

- Jsou-li splněna výše uvedená kritéria, partneři nebudou mít ani lhůtu na rozmyšlenou, ani právo na vrácení peněz nebo zúčtování od 
doby, kdy jste produkt, který jste si zakoupili, začali používat, což podle definice ruší vaši možnost vrácení peněz a na které Partner 
souhlasí s tím, že se neodvolatelně vzdává svého práva na vrácení peněz. Všichni majitelé bezplatných účtů mohou využívat svůj 
back office bez jakýchkoli poplatků a závazků. Pokud se rozhodnou nepokračovat aktivací své volné pozice, možná nebudou moci 
využívat některé ze služeb Crowd1.

- NÁHRADY NA DÁRKOVÉ KÓDY–Původní kupující dárkového kódu nemůže obdržet hotovostní náhradu za zakoupený dárkový 
kód, ale může být vložen zpět na účet kupujícího v jeho back office. Pokud původní kupující, který zakoupil Dárkový kód, zaplatil ze 
svého zůstatku na účtu v jeho back-office, bude částka nákupu vrácena na jeho zůstatek na účtu v jeho back-office. Pokud původní 
kupující, který zakoupil dárkový kód, zaplatil bitcoiny, tato částka nákupu
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bude vrácen na jeho zůstatek na účtu ve fiat měně, která bude převedena na obchodní body, do jeho back office. Strana, která 
obdržela dárkový kód od přidruženého subjektu, aby se připojila k příležitosti Crowd1, nebude moci dárkový kód uplatnit nebo 
požádat o vrácení peněz od společnosti. Za dárkové kódy se nevrací peníze v hotovosti.

- Affiliate partner, který dá dárkový kód a/nebo prodá dárkový kód jakémukoli novému členovi, který si přeje být součástí příležitosti 
Crowd1, bude takový dárkový kód považován za použitý a nebude mu žádným způsobem vrácena částka. Partner souhlasí, že se 
neodvolatelně vzdává svého práva na vrácení použitých dárkových kódů.

- Pokud jde o politiku vracení peněz za jakýkoli produkt nebo službu zakoupenou prostřednictvím platformy Crowd1, společnost odkazuje přidružené 
společnosti na politiku vracení peněz příslušné třetí strany nabízející tento konkrétní produkt nebo službu.

10.2. ZÁRUKY

- S výjimkou toho, co je zde výslovně uvedeno, společnost neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně prodejnosti, vhodnosti pro 
konkrétní účel, zpracování nebo jakékoli jiné záruky týkající se jakéhokoli produktu nebo služby zakoupené od společnosti nebo jejím 
prostřednictvím.

11. ODDÍL JEDENÁCT: OBECNÁ USTANOVENÍ

11.1. DOHODA O ODŠKODNĚNÍ

- Každý a každý přidružený subjekt se zavazuje odškodnit a ochránit společnost, její akcionáře, vedoucí pracovníky, ředitele, 
zaměstnance, zástupce a nástupce v zájmu a proti jakémukoli nároku, požadavku, odpovědnosti, ztrátě, nákladům nebo výdajům, 
včetně, ale nejen, soudu náklady a poplatky za právní zastoupení, uplatněné vůči kterémukoli z nich, utrpěné nebo vzniklé 
kterýmkoli z nich, přímo nebo nepřímo vyplývající z nebo jakýmkoli způsobem související nebo související s údajnými či jinak 
souvisejícími (a) aktivitami přidruženého subjektu jako přidruženého subjektu; (b) porušení podmínek smlouvy; a/nebo (c) 
porušení nebo nedodržení jakýchkoli příslušných místních zákonů nebo nařízení. Crowd1 si vyhrazuje právo převzít výhradní 
obhajobu jakéhokoli nároku, za který máme nárok na odškodnění podle tohoto oddílu. V takovém případě

11.2. POPLATKY ZPRACOVÁNÍ

- Společnost si vyhrazuje právo zavést poplatek za zpracování výše uvedených žádostí o převod a/nebo žádostí o genealogii.

11.3. OSTATNÍ SLUŽBY

- Přidružené společnosti nesmí propagovat ani prodávat služby jiné společnosti na akcích organizovaných tak, aby představovaly 
společnost (Crowd1) a její produkty/služby. Přidružené společnosti nejsou omezeny v prodeji služeb a produktů jiných 
společností, avšak propagace služeb, produktů a/nebo obchodních programů jakýchkoli jiných společností přidruženým 
společnostem je přísně zakázána, pokud láká nebo narušuje stávající obchodní strukturu společnosti.

11.4. LÁKÁNÍ

- Přidružené subjekty nesmějí propagovat ani lákat nové přidružené subjekty poskytováním falešných projekcí, aby přiměly přidružené subjekty, aby se 
staly součástí komunity Crowd1. To je důvod k okamžitému pozastavení a možnému ukončení.

11.5. MOBILNÍ SLUŽBY

- Webová platforma nabízená Crowd1 může být dostupná prostřednictvím vašeho mobilního telefonu, včetně možnosti přijímat a 
odpovídat na zprávy a možnosti procházet web Crowd1 a může to být specifická aplikace vytvořená pro použití a přínos pro 
přidružené společnosti Crowd1. Crowd1 vám za tyto služby neúčtuje žádné další poplatky, nicméně i nadále budou platit běžné 
sazby a poplatky za zprávy, data a další poplatky vašeho operátora. Měli byste se informovat u svého dopravce, abyste zjistili, 
jaké plány jsou k dispozici a kolik stojí.

11.6. VZTAH S TŘETÍMI STRANAMI

- Crowd1 se spojí s dodavateli třetích stran, u kterých společnost uzavřela dohody o přidružení, které vrátí peníze přidruženým subjektům 
na základě úrovně aktivity generované přidruženými subjekty Crowd1. Tyto společnosti nejsou nastaveny tak, aby přímo odpovídaly 
přidruženým společnostem Crowd1, s výjimkou jejich zákaznické podpory.

11.7. DOSTUPNOST, VIRY, ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

- Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže Crowd1 nést odpovědnost za nepřetržitou dostupnost webových 
stránek Crowd1. Přestože Crowd1 vynakládá veškeré úsilí, aby byl web dostupný a bez virů, Crowd1 nemůže zaručit, že je bez 
virů. Pro svou vlastní ochranu podniknete nezbytné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před stažením 
jakýchkoli informací, softwaru nebo dokumentace použijete antivirový skener. Web Crowd1 a crowdfunding mohou být 
nedostupné

© 2022 Miggster. Všechna práva vyhrazena. 16



PRAVIDLA A PODMÍNKY 28. června 2022

čas od času z důvodu údržby nebo jiných důvodů. Crowd1 nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli chybu, opomenutí, 
přerušení, vymazání, závadu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádež nebo zničení nebo 
neoprávněný přístup nebo změnu uživatelské komunikace nebo obsahu. Crowd1 nenese odpovědnost za jakoukoli technickou 
poruchu nebo jiné problémy jakékoli telefonní sítě nebo služby, počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů výše 
uvedených, počítačového nebo mobilního telefonního vybavení, softwaru z důvodu technických problémů nebo dopravních zácp 
na internetu. nebo na webových stránkách Crowd1, včetně zranění nebo poškození počítače, mobilního telefonu nebo jiného 
hardwaru nebo softwaru uživatele nebo jakékoli jiné osoby, související nebo vyplývající z používání nebo stahování materiálů v 
souvislosti s webem Crowd1 nebo crowdfundingem. Všechny informace a služby zahrnuté nebo dostupné prostřednictvím webu 
Crowd1 jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše osobní, nekomerční použití. Crowd1 ani žádný z jejích 
zaměstnanců, zástupců, poskytovatelů obsahu, poskytovatelů služeb nebo poskytovatelů licencí neposkytuje žádnou záruku 
jakéhokoli druhu týkající se webových stránek a/nebo obsahu na nich obsaženého,   produktů nebo služeb dostupných na těchto 
webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, výsledků, které lze získat pomocí webové stránky a/nebo produktů nebo 
crowdfundingu nabízených prostřednictvím webové stránky Crowd1. Crowd1 se zříká všech záruk jakéhokoli druhu, ať už 
výslovných nebo předpokládaných, včetně mimo jiné předpokládaných záruk obchodovatelnosti, způsobilost pro určitý účel nebo 
neporušení. Crowd1 výslovně odmítá veškeré záruky, že obsah webových stránek je přesný, spolehlivý nebo správný; že webová 
stránka bude dostupná v kteroukoli konkrétní dobu nebo místo, bude nepřerušovaná, včasná, bezpečná nebo bezchybná; že 
veškeré vady nebo chyby budou opraveny; nebo že obsah neobsahuje viry nebo jiné škodlivé složky. Používání webu Crowd1 je 
výhradně na vaše riziko. Stahujete nebo jinak získáváte obsah, materiální data nebo software (včetně jakéhokoli mobilního 
uživatele) z nebo prostřednictvím webu nebo služby Crowd1 podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a budete výhradně 
odpovědní za jejich použití a jakékoli škody na vašem mobilním telefonu nebo počítači. systému, ztrátě dat nebo jinému poškození 
jakéhokoli druhu, ke kterému může dojít. Protože některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk, nemusí se na vás tato 
vyloučení vztahovat. V rozsahu, v jakém se nesmíme zříci předpokládaných záruk podle platných zákonů, bude rozsah a doba 
trvání takové záruky minimem požadovaným podle příslušného zákona.

11.8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

- V rozsahu povoleném zákonem společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku, nepřímé, přímé, zvláštní nebo následné 
škody nebo jakoukoli jinou ztrátu způsobenou nebo utrpěnou přidruženou společností a každá přidružená společnost zbavuje 
společnost a vzdává se všech nároků na ně. v důsledku (a) porušení Smlouvy a/nebo Podmínek a/nebo Zásad a postupů 
Partnerem; (b) provozování obchodu přidruženého subjektu; (c) jakékoli nesprávné nebo nesprávné údaje nebo informace 
poskytnuté Partnerem; nebo (d) neposkytnutí jakýchkoli informací nebo údajů nezbytných k tomu, aby společnost provozovala 
své podnikání, včetně, bez omezení, registrace a přijetí přidruženého subjektu do kompenzačního plánu nebo výplaty provizí a 
bonusů.

- Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči PARTNERŮM ani jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady 
nebo výdaje, ztrátu používání a škody (následné/náhodné nebo obojí) vyplývající z chyb, opomenutí z, nebo změny informací, 
odkazů, staženého materiálu nebo jiných materiálů, které může „PARTNER“ obdržet nebo s nimiž může přijít do styku při přístupu 
na web. Neposkytujeme žádné záruky za přesnost nebo platnost informací poskytovaných v jakékoli z našich služeb generovaných 
z obecně spolehlivých zdrojů z důvodu odmítnutí takových společností poskytnout právní záruky za jejich informace.

- Crowd1 nepřijímá žádnou odpovědnost ani právní odpovědnost za jakékoli poskytnuté služby, interpretaci nebo přijetí jakýchkoli informací 
dostupných na webových stránkách, crowd1.com nebo na jakýchkoli webových stránkách třetích stran, vyplývající z používání. Souhlasíte 
s tím, že přistupujete na webové stránky na vlastní nebezpečí a neposkytujeme žádnou právní záruku, že informace dostupné nebo 
získané na těchto webových stránkách jsou naprosto přesné a spolehlivé nebo že vás přístup na naše servery nemůže vystavit virům 
nebo jiným formám poškození. Berete na vědomí, že jste výhradně odpovědní za škody nebo náklady vyplývající z poškození VAŠEHO 
počítače a jakékoli jeho součásti.

11.9. VEDENÍ ZÁZNAMU

- Společnost vyzývá všechny přidružené společnosti, aby vedly úplné a přesné záznamy o všech svých obchodních jednáních.

11.10. VYŠŠÍ MOC

- Společnost nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo prodlení při plnění kterékoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy 
nebo za jiné neplnění této Smlouvy, pokud je takové prodlení nebo nesplnění způsobeno (přímo či nepřímo) okolnostmi, které 
Společnost nemůže ovlivnit, např. jako mimo jiné události pandemie, stávky, nepokojů při práci, požáru, záplavy, zemětřesení, 
bouře, výpadku proudu, nepokojů, zákona nebo nařízení jakéhokoli vládního nebo místního úřadu, jednání vládních nebo 
vojenských úřadů, mezinárodních sankcí, občanských nepokojů, terorismus, ozbrojený konflikt, válka nebo jakákoli jiná příčina 
mimo přiměřenou kontrolu této strany („událost vyšší moci“).

- Pokud je plnění závazku společnosti podle této smlouvy ovlivněno událostí vyšší moci, společnost o takové události okamžitě 
informuje dotčené přidružené společnosti a vynaloží přiměřené obchodní úsilí k odstranění nebo překonání překážky v plnění. 
Pokud bude událost vyšší moci trvat déle než tři měsíce, má společnost právo ukončit smlouvu s okamžitou účinností.
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11.11. PORUŠENÍ

- Povinností každého přidruženého subjektu je dodržovat a zachovávat integritu Smluvních podmínek a Zásad a postupů. Pokud 
přidružený subjekt zjistí, že jiný přidružený subjekt porušuje pravidla, může toto porušení projednat přímo s porušujícím 
přidruženým subjektem a odkázat ho na podmínky a/nebo zásady a postupy. Pokud chce přidružená společnost nahlásit takové 
porušení společnosti, musí to podrobně nahlásit písemně oddělení Compliance. Při odesílání nahlášeného porušení označte 
korespondenci v předmětu jako „NAHLÁŠENÉ PORUŠENÍ SPOLEČNOSTI“.

11.12. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

- Společnost si vyhrazuje právo změnit Smlouvu, Podmínky, Plán odměňování a Zásady a postupy, jakož i jakékoli další Zásady a/nebo 
dokumenty, které jsou součástí Smlouvy, její (maloobchodní) ceny, dostupnost produktů a služeb. kdykoli to bez předchozího 
upozornění uzná za vhodné. Uzavřením smlouvy o přidružení se přidružený subjekt zavazuje dodržovat všechny změny nebo 
úpravy, které se společnost rozhodne provést, nyní i v budoucnu. Změny budou sděleny Affiliate prostřednictvím oficiálních 
oznámení Společnosti, jako jsou, ale nejen, zveřejnění na webových stránkách Společnosti, zveřejnění v back-office Affiliate, e-
mailem, speciálními zásilkami nebo jinými publikacemi. Změny jsou účinné a závazné po oficiálním oznámení společnosti.

11.13. POSKYTNUTÍ NEVZDÁNÍ SE

- Žádná povinnost nebo ustanovení v tomto dokumentu a žádný zvyk nebo praxe stran, které by byly v rozporu s těmito Zásadami a postupy, 
nepředstavují vzdání se práva společnosti požadovat přesné dodržování těchto podmínek. Zřeknutí se jakéhokoli konkrétního neplnění ze strany 
společnosti přidruženou společností neovlivní ani nepoškodí práva společnosti s ohledem na jakékoli následné selhání, ani to žádným způsobem 
neovlivní práva nebo povinnosti jakékoli jiné přidružené společnosti. Žádné prodlení nebo opomenutí ze strany společnosti uplatnit jakékoli právo 
vyplývající z efektu prodlení nebo narušení práv společnosti ohledně tohoto nebo jakéhokoli následného nebo budoucího selhání. Zřeknutí se ze 
strany Společnosti může být ovlivněno pouze písemně oprávněným zástupcem Společnosti.

11.14. ROZHODNÉ PRÁVO

- Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo 
ukončení, bude řešen a s konečnou platností vyřešen výhradně arbitráží podle arbitrážních pravidel Mezinárodního arbitrážního 
centra v Dubaji, platných v čas žádosti o rozhodčí řízení, která pravidla se považují za zahrnutá odkazem do tohoto článku.

- Počet rozhodců je jeden.

- Sídlem nebo právním místem rozhodčího řízení bude DIFC.

- Jazykem, který bude použit v rozhodčím řízení, bude angličtina.

- Rozhodným právem této smlouvy bude hmotné právo emirátu Dubaj, Spojené arabské emiráty.

- Přidružený subjekt se vzdává jakýchkoli práv a příležitostí, které mohou existovat v konkrétní zemi nebo v jiné jurisdikci, k soudnímu řízení před porotou.

- Přidružený subjekt se vzdává jakéhokoli práva, které může existovat podle zákonů konkrétní země

(i) zahájit nebo být účastníkem nebo v jakékoli hromadné žalobě nebo

(ii) konsolidovat nároky tohoto Affiliate partnera s nároky jiného Affiliate partnera, ve kterém je Crowd1 stranou

11.15. OMEZOVACÍ STANOVY

- Bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon, který je v rozporu, jakýkoli nárok nebo důvod žaloby vyplývající z těchto Podmínek a podmínek pro přidružené 
společnosti nebo s nimi související musí být podán do tří (3) měsíců poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, nebo musí být navždy promlčen. .

11.16. CELÝ SOUHLAS

- Podmínky, Plán odměňování, Zásady a postupy a jakékoli další Zásady a/nebo dokumenty vydané Crowd1, které Crowd1 
konkrétně identifikuje jako součást Smlouvy, jsou začleněny do Smlouvy a tvoří úplnou dohodu strany ohledně jejich 
obchodního vztahu.

11.17. NAŘÍZENÍ GDPR

- Crowd1 v rámci své obchodní činnosti zpracovává osobní údaje týkající se jejích zákazníků a dalších obchodních kontaktů. 
Společnost vždy dbá na to, aby osobní údaje zpracovávala odpovědným a správným způsobem
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v souladu s platnými zákony a předpisy, jako je obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Jak Crowd1 zpracovává 
osobní údaje, je upraveno v Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást Partnerské smlouvy.

11.18. ODDĚLITELNOST

- Pokud podle jakéhokoli platného a závazného zákona nebo pravidla jakékoli platné jurisdikce je jakékoli ustanovení smlouvy, včetně 
těchto podmínek a zásad a postupů nebo jakákoli specifikace, standard nebo provozní postup, který společnost předepsala, 
považováno za neplatné nebo nevymahatelné Společnost bude mít právo upravit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení, 
specifikaci, standardní nebo provozní postup nebo jakoukoli jejich část v rozsahu požadovaném k tomu, aby byly platné a 
vymahatelné, a přidružená společnost je takovou změnou vázána. Změna bude účinná pouze v jurisdikci, ve které je vyžadována.

11.19. OMEZENÍ ŠKODY

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A JINÍ 
ZÁSTUPCI NENESE ODPOVĚDNOST ZA VÝŠE UVEDENÉ A VZDÁVÁ SE JAKÉKOLI POVINNÉ NÁROKY, ODPOVĚDNOSTI A 
ODPOVĚDNOSTI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z JAKÉHOKOLI NÁROKU, JAKOUKOLIV SOUVISEJÍCÍ S 
VÝKONEM SPOLEČNOSTI, NEPLNĚNÍM, KONÁNÍM NEBO OPOMNĚNÍM S OHLEDEM NA OBCHODNÍ VZTAH NEBO JINÉ 
ZÁLEŽITOSTI MEZI JAKOUKOLIV SPOLEČNOSTÍ A VZNIKEM SPOLEČNOSTI SLITAB. SPOLEČNOST NEPŘEKROČÍ A JE TÍMTO 
VÝSLOVNĚ OMEZENA MNOŽSTVÍ NEPRODANÝCH SPOLEČNOSTNÍCH SLUŽEB A/NEBO PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI VLASTNĚNÉ 
PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTÍ A JAKÉKOLI PROVIZE DLUŽENÉ PŘIDRUŽENÉMU SPOLEČNOSTI.

11.20. OZNÁMENÍ

- Jakákoli komunikace, oznámení nebo žádost jakéhokoli druhu, kterou může přidružená společnost nebo společnost požadovat nebo 
si může přát poskytnout nebo obsloužit druhé, musí být písemná a doručena elektronickou komunikací, ať už dálnopisem, 
telegramem, e-mailem nebo telekopií ( je-li potvrzeno písemně, zaslané doporučeně nebo doporučenou poštou, předplaceno 
poštovné, je požadováno potvrzení o vrácení). Jakékoli takové sdělení, oznámení nebo žádost se považuje za podané nebo 
doručené v den potvrzeného odeslání, pokud jde o elektronickou komunikaci, nebo v den uvedený na potvrzení o doručení nebo 
jiným důkazem, pokud je doručení poštou.

11.21. POUŽITÍ MATERIÁLU

- Veškeré materiály obsažené na kterékoli z dceřiných společností webu Crowd1 a jakýkoli jiný obsah jsou chráněny autorským 
právem, ochrannými známkami a dalšími zákony jako vlastnictví společnosti Crowd1 Network Ltd. Corporation a jakékoli její 
dceřiné společnosti, pokud není uvedeno jinak. Neoprávněné použití loga, značky nebo jakýchkoli takových firemních materiálů 
porušuje autorská práva, ochranné známky a další zákony. Jako přidružená společnost si můžete stáhnout a nebo vytisknout 
materiály schválené společností pouze pro použití. Kopie, které z materiálu vytvoříte, musí nést veškerá autorská práva, ochranné 
známky nebo jiná vlastnická upozornění umístěná na webových stránkách společnosti, prezentacích a/nebo sociálních médiích, 
která se týkají kopírovaného materiálu. Jakýkoli jiný prodej, úprava, reprodukce, redistribuce,

11.22. SMÍŠENÝ

- Žádné zpoždění nebo opomenutí ze strany kterékoli ze stran při výkonu jakéhokoli práva podle těchto Podmínek pro přidružené společnosti nebude 
fungovat jako vzdání se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva. Vzdání se nebo souhlas poskytnutý druhou stranou při jakékoli jedné příležitosti bude 
účinný pouze v tomto případě a nebude vykládán jako vyloučení nebo vzdání se jakéhokoli práva při jakékoli jiné příležitosti.

- Popisky obsažené v těchto Podmínkách pro přidružené společnosti jsou vkládány pouze pro pohodlí nebo pro referenci a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nerozšiřují ani 

nepopisují rozsah Podmínek pro přidružené společnosti ani záměr jakéhokoli ustanovení Podmínek a Podmínky pro přidružené společnosti. Záměrem stran je, že ani Podmínky 

pro členy, ani žádná ujednání v Podmínkách pro přidružené společnosti, nebudou vykládány vůči žádné ze stran v souladu s obecným právním pravidlem konstrukce vůči 

navrhovateli. Záměrem stran je, aby se uvedené pravidlo nevztahovalo na Podmínky pro přidružené společnosti. Strany se vzdávají všech práv na soudní řízení v jakékoli žalobě 

nebo řízení zahájené v souvislosti s Podmínkami pro přidružené společnosti. Pokud nějaké ustanovení podmínek a Podmínky pro přidružené společnosti budou považovány za 

neplatné nebo nevymahatelné kterýmkoli soudem příslušné jurisdikce nebo v důsledku budoucího legislativního opatření bude takové ustanovení vymáháno v maximálním 

přípustném rozsahu tak, aby splnilo záměry stran uvedené v ustanovení, a všechna ostatní ustanovení Podmínek pro přidružené společnosti zůstávají v plné platnosti a účinnosti. 

V případě sporu vyplývajícího nebo souvisejícího s Podmínkami pro přidružené společnosti má vítězná strana nárok na náhradu nákladů a poplatků za právní zastoupení. a 

všechna ostatní ustanovení Podmínek pro přidružené společnosti zůstávají v plné platnosti a účinnosti. V případě sporu vyplývajícího nebo souvisejícího s Podmínkami pro 

přidružené společnosti má vítězná strana nárok na náhradu nákladů a poplatků za právní zastoupení. a všechna ostatní ustanovení Podmínek pro přidružené společnosti 

zůstávají v plné platnosti a účinnosti. V případě sporu vyplývajícího nebo souvisejícího s Podmínkami pro přidružené společnosti má vítězná strana nárok na náhradu nákladů a 

poplatků za právní zastoupení.

- V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek pro přidružené společnosti bude neplatné, nezákonné nebo jinak 
nevymahatelné, nebude tím nijak ovlivněna ani omezena platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Nic v 
těchto Podmínkách a podmínkách pro přidružené subjekty neposkytuje přidruženým subjektům právo, licenci, oprávnění nebo 
souhlas uzavírat závazné smlouvy s jakoukoli osobou nebo subjektem jménem Crowd1. dále
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přidružený Crowd1 není oprávněn přijímat nebo vybírat peníze od jakékoli osoby jménem Crowd1. Všechny platby musí být 
provedeny přímo Crowd1.

- Tyto Podmínky pro přidružené společnosti, Zásady ochrany osobních údajů Crowd1, jakož i všechny další podmínky, povinnosti a pravidla 
zveřejněné na webových stránkách Crowd1, které jsou tímto začleněny do tohoto odkazu.

- V případě, že některá z těchto podmínek pro přidružené společnosti může být přeložena do jiného jazyka, bude to vždy anglická 
verze, která je jedinou právně závaznou verzí a překlady lze považovat pouze za prostředek informací.

- Všechny a jakékoli dotazy týkající se výdělků, plateb, dotazů na umístění, zrušení, refundací – budete muset odeslat tiket podpory 
prostřednictvím svého back-office nebo prostřednictvím formuláře tiketu na přihlašovací stránce crowd1.com.

– Všechny dotazy týkající se převodu vlastnictví, odvolání, porušení autorských práv, porušení ochranných známek, KYC – budete 
muset poslat e-mail na adresucompliance@crowd1.com.
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