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Vítejte v Crowd1! 

Děkujeme, že jste navštívili stránky www.crowd1.com (dále jen "stránky"). Tyto stránky jsou 

provozovány společností Crowd1 Network Ltd. a jsou zpřístupněny společností Crowd1 jako služba. 

Veškerý obsah, informace a služby poskytované na našich Stránkách a jejich prostřednictvím lze používat 

pouze na základě těchto Podmínek, Zásad a postupů, Kompenzačního plánu a dalších Zásad a/nebo 

dokumentů, které vydává společnost Crowd1 a které jsou čas od času měněny.  

Tyto Podmínky a pravidla budou přeloženy do různých jazyků. V případě jakýchkoli rozporů mezi touto 

anglickou verzí a přeloženými verzemi má přednost anglická verze Podmínek. 

PŘIPOJENÍM SE KE SPOLEČNOSTI CROWD1 NETWORK LTD (DÁLE JEN "CROWD1" A/NEBO (DÁLE JEN 

"SPOLEČNOST") JAKO PARTNER SOUHLASÍTE S DODRŽOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK (DÁLE JEN 

"PODMÍNKY"). 

 

ZŘEKNUTÍ SE 

Zřeknutí se odpovědnosti za výdělky 

JSME VYNALOŽILI VEŠKERÉ ÚSILÍ, ABYCHOM TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A JEJICH SLUŽBY PREZENTOVALI 

PŘESNĚ SLUŽBY NA NICH POPSANÉ. CROWD1 NEZARUČUJE, ŽE VYDĚLÁTE NĚJAKÉ PENÍZE POMOCÍ 

METOD, INFORMACÍ A NÁVRHŮ V UVEDENÉM OBSAHU. JAKÉKOLI UVEDENÉ PŘÍKLADY NEBO UKÁZKY 

NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZÁRUKOU NEBO PŘÍSLIBEM, ŽE JEDNOTLIVEC DOSÁHNE VÝDĚLKU 

JAKÉHOKOLI DRUHU.  

CROWD1 NENÍ REGISTROVANÝM FINANČNÍM PORADCEM A NEJEDNÁ SE O FINANČNÍ NÁSTROJ, V 

DŮSLEDKU TOHO CROWD1 NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ.  

CROWD1 NENÍ ANI INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ; POBOČKY NEMOHOU NAKUPOVAT ANI NABÍZET  ŽÁDNÉ 

AKCIE ANI ŽÁDNÝ JINÝ DRUH CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI CROWD1 ANI ŽÁDNÉ JEJÍ DCEŘINÉ 

SPOLEČNOSTI CROWD1. CROWD1 SE ZABÝVÁ POUZE MARKETINGEM PRODUKTŮ TŘETÍCH SPOLEČNOSTÍ, 

ZA KTERÉ CROWD1 DOSTÁVÁ PROVIZE OD TĚCHTO DODAVATELŮ TŘETÍCH STRAN. PROVIZE, ZE KTERÝCH 

MOHOU POBOČKY CROWD1 ZÍSKAT PŘÍJEM VE FORMĚ RŮZNÝCH BONUSŮ. BONUSY ROZDĚLOVANÉ 

POBOČKÁM CROWD1 JSOU ZÁVISLÉ VÝHRADNĚ NA AKTIVITĚ JEDNOTLIVÝCH POBOČEK, NIKOLI NA 

NÁBORU NOVÝCH POBOČEK.  

VAŠE SKUTEČNÁ MÍRA ÚSPĚŠNOSTI PŘI DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DEKLAROVANÝCH V NAŠICH 

MATERIÁLECH ZÁVISÍ NA ČASE, KTERÝ VĚNUJETE POSKYTOVANÝM METODÁM A NÁPADŮM, NA VAŠICH 

RŮZNÝCH ZKUŠENOSTECH, DOVEDNOSTECH, KNOW-HOW A VLASTNÍCH ZNALOSTECH. VŠECHNY TYTO 

FAKTORY SE U JEDNOTLIVÝCH OSOB LIŠÍ. NEMŮŽEME ZARUČIT VÝSLEDKY, KTERÝCH DOSÁHNETE, ANI 

VÁŠ ÚSPĚCH, ANI VÝŠI VAŠICH PŘÍJMŮ, ANI ŽÁDNÝ JINÝ VÝSLEDEK, KTERÝ SI PŘEJETE.  

NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VAŠE JEDNÁNÍ. 

OBSAH A FUNKCE OBSAŽENÉ V NAŠICH SLUŽBÁCH A NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU 

OBSAHOVAT INFORMACE, KTERÉ OBSAHUJÍ VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ NEBO JSOU NA NICH ZALOŽENY. 

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ OZNAČUJÍ NAŠE PŘEDPOVĚDI NEBO OČEKÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UDÁLOSTÍ. TATO 

PROHLÁŠENÍ POZNÁTE PODLE TOHO, ŽE SE NETÝKAJÍ STRIKTNĚ K SOUČASNÝM NEBO HISTORICKÝM 

SKUTEČNOSTEM. POUŽÍVAJÍ SE V NICH TAKÉ SLOVA JAKO "OČEKÁVAT",  "VĚŘIT", "ODHADOVAT", 

"PROJEKTOVAT", "MŮŽE", "MOŽNÉ", "PLÁNOVAT", "ZAMÝŠLET" A DALŠÍ.  
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DALŠÍ SLOVA, SLOVNÍ SPOJENÍ A VÝRAZY PODOBNÉHO VÝZNAMU V SOUVISLOSTI S POPISY 

POTENCIÁLNÍCH NEBO MOŽNÝCH PŘÍJMŮ, VÝNOSŮ NEBO JINÝCH FINANČNÍCH VÝSLEDKŮ. 

VEŠKERÁ VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ POUŽITÁ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO NA JAKÉMKOLI 

JINÉM NAŠEM PRODEJNÍM A MARKETINGOVÉM OBSAHU VYJADŘUJÍ VÝHRADNĚ NÁŠ VLASTNÍ NÁZOR 

NA POTENCIÁL PŘÍJMŮ. VÝNOSY A PŘÍJMY OVLIVŇUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ FAKTORŮ. SKUTEČNÉ 

VÝSLEDKY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE DOSÁHNETE TAKOVÝCH VÝSLEDKŮ, JAKO NAPŘ. NAŠE 

NEBO KOHOKOLI JINÉHO. VE SKUTEČNOSTI  NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE DOSÁHNETE 

JAKÝCHKOLI VÝSLEDKŮ NA ZÁKLADĚ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, METOD, NÁVRHŮ NEBO NAŠEHO 

DALŠÍHO OBSAHU. JAKÝKOLI VÝSLEDEK, KTERÝ MŮŽETE VIDĚT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLI NAŠEHO OBSAHU, NENÍ TYPICKÝ. VAŠE VÝSLEDKY SE BUDOU LIŠIT OD 

VÝSLEDKŮ JINÝCH LIDÍ. 

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV OBCHODNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ JAKÉKOLI ČINNOSTI, KDY MÁTE OČEKÁVÁNÍ 

KONKRÉTNÍCH VÝSLEDKŮ, MUSÍTE PROVÉST VLASTNÍ NEZÁVISLÝ PRŮZKUM. 

I. DEFINICE 

Následující definice se vztahují na tyto smluvní podmínky. 

Přidružený subjekt: znamená členy Crowd1 a podnikatele, kteří jsou společně označováni jako Partneři.  

Back office: znamená webovou stránku Crowd1 přístupnou pouze pro partnery s jejich osobním 

přihlášením. 

Kompenzační plán: znamená Kompenzační plán Crowd1.  

Přímo sponzorovaný: znamená Partnera, který obdržel produkt nebo službu prodávanou Crowd1 přímo 

od jiného Partnera. V některých kompenzačních plánech se tato přímo sponzorovaná osoba nazývá 

okamžitá dolní linie nebo první linie. 

Downline: Organizace Partnera, včetně těch, kteří jsou přímo nebo nepřímo sponzorováni Přidruženým 

subjektem a pokračují v linii sponzorství prostřednictvím nekonečných úrovní a nohou.  

Podnikatel: znamená člena Crowd1, který si zakoupil Startovací balíček a doporučil jeden Startovací 

balíček do každé nohy (jeden levý + jeden pravý).  

Bonus za strach ze ztráty: znamená motivační bonus pro rychlý start, který je k dispozici každému 

partnerovi během prvních 14 dnů po registraci, kde je možné získat peněžní bonus. Bonus strachu ze 

ztráty je propagační bonus, který se může čas od času změnit. 

Frontová linie : Jakýkoli partner první úrovně, ať už přímo nebo nepřímo sponzorovaný.  

Domácnost: manželé/manželky / významné osoby a závislé osoby s bydlištěm na stejné adrese. 

Identifikační číslo: Jedinečné číslo přiřazené přidruženým společnostem a používané ke sledování 

prodeje a nákupů a registraci dalších přidružených společností do organizace. Přidružené společnosti a 

zákazníci musí odkazovat na toto číslo ve veškeré své korespondenci a jednáních se společností.   
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Člen: znamená osobu, která obdržela osobní doporučující odkaz nebo QR kód, aby se stala členem, a 

dokončila registrační proces požadovaný pro vstup jako člen na www.  crowd1.com. 

Osobní účet: znamená osobní účet každého partnera, přístupný prostřednictvím back-office na 

www.crowd1.com, který obsahuje mimo jiné osobní bonusové úspěchy partnera.  

Země s omezeným přístupem: znamená země, kterým crowd1 nemůže nabízet své služby. 

Startovní balíček (balíčky): znamená startovací balíčky dostupné na www.crowd1.com.  Je velmi 

důležité, aby se partner seznámil s každou komponentou startovacího balíčku, o jehož nákupu uvažuje.  

Všeobecné podmínky: znamenají Všeobecné obchodní podmínky Crowd1, které se mohou čas od času 

měnit, ale jsou platné tak, jak je uvedeno. Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na www. crowd1.com a 

tvoří významnou část celkové dohody mezi jednotlivými partnery a skupinou Crowd1.  

II. ZÁKLADY SPOLUPRÁCE – A ZÁKLADNÍ INFORMACE  

ÚVOD 

Společnost Crowd1 poskytuje svým přidruženým společnostem produkty a služby třetích stran 

prostřednictvím své komunity přidružených společností a influencerů marketingu. Osoby si mohou 

vybrat, zda se stanou členem nebo podnikatelem crowd1. 

  

Aktivní členové crowd1 se mohou rozhodnout pro účast na výše uvedených aktivitách a získat určité 

bonusy a provize na základě Kompenzačního plánu crowd1. Crowd1 neposkytuje žádnou implicitní ani 

explicitní záruku, že partneři budou vydělávat peníze nebo dosahovat zisku registrací, sdružením nebo 

účastí v síti Crowd1.  

Veškeré informace poskytované ohledně produktů a služeb poskytovaných společností Crowd1 slouží 

výhradně pro informační účely. Crowd1 proto nepřebírá žádnou právní odpovědnost a přesnost nebo 

spolehlivost informací, citací, názorů nebo rad, které vyplývají z jakéhokoli produktu nebo služby, není 

zaručena. 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 široké škály 

hodnotných on-line produktů, aplikací, webových stránek a/nebo služeb dodávaných dodavateli třetích 

stran. Vzhledem k různorodosti produktů a/nebo služeb poskytovaných na www.crowd1.com a  kvůli 

různým regulačním orgánům a omezením nemusí být některé produkty a/nebo služby ve vaší zemi 

pobytu dostupné. Proto budou některé produkty a/nebo služby v některých zemích omezeny.  

PŘIJETÍ A ÚČEL PODMÍNEK (DÁLE JEN "PODMÍNKY") Podmínky jsou právně závaznými závazky a 

obsahují pravidla a předpisy upravující plný rozsah spolupráce mezi Crowd1 a jejími Přidruženými 

společnostmi, jakož i spolupráci mezi Partnery.   

Partnerská smlouva (dále jen "Smlouva") je smlouva uzavřená mezi každým z nich  

Affiliate a Crowd1. Dohoda se skládá z následujících postupů a dokumentů:  

https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
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i. Dokončení registrace a registrace na www.crowd1.com a přijetí 

registrace Crowd1 

ii. Tyto obchodní podmínky  

iii.  Kompenzační plán 

iv.  Zásady a postupy  

v.  Zásady ochrany osobních údajů 

  vi.   Zásady boje proti podvodům 

a jakékoli další dokumenty vydané společností Crowd1, které Crowd1 výslovně identifikuje jako součást 

Smlouvy.  Tyto dokumenty ve své aktuální podobě a ve znění, které může Crowd1 čas od času dle 

vlastního uvážení měnit, tvoří úplnou Smlouvu mezi Crowd1 a jejími Přidruženými společnostmi. Žádné 

jiné zastoupení, slib nebo dohoda nejsou pro strany závazné, pokud nejsou vyhotoveny písemně a 

podepsány 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 Partnerem a Crowd1. Tyto smluvní 

podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění a přednost má nejnovější verze. 

ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

Crowd1 Network Ltd – HDS Tower, jednotka č. 3408, Jumeirah Lakes Towers, P. O. Box 393243,  

Dubaj, Spojené arabské emiráty, IČO ICC20160342 (dále jen "Crowd1" nebo "Společnost") 

Adresa pro návštěvníky: Arenco Tower, 20. patro, Al Safouh Second, Media City, Dubaj 

Zákaznická podpora: lze kontaktovat prostřednictvím hyper odkazu v back-office Crowd1. 

Přítomnost na webu: www.crowd1.com 

PROCES REGISTRACE 

Je odpovědností každého partnera, aby osobní údaje zadané během registračního procesu byly 100% 

správné a shodovaly se s informacemi obsaženými v dokumentech KYC partnera (například při rezervaci 

letenky). Všechny zadané informace partnera 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 OVĚŘENÍ E-MAILU 

Ověření e-mailu, včetně ověření totožnosti každého Partnera, který se zaregistroval do Crowd1, je 

součástí registrace na Crowd1. Ověření platnosti e-mailu určuje úroveň přístupu k back office. Partneři s 

neověřenými e-mailovými adresami mají omezený přístup k back-office, jak je dále popsáno v Zásadách 

a postupech. 

https://crowd1.com/
https://crowd1.com/
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SEZNAM ZEMÍ S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM 

Crowd1 není schopen nabízet služby v určitých zemích. 

Země, kterým Crowd1 není schopna nabízet služby, mohou být změněny bez předchozího upozornění v 

důsledku mimo jiné mimořádných událostí jakéhokoli vládního nebo místního orgánu, aktů vládních 

nebo vojenských orgánů, mezinárodních sankcí, občanských nepokojů, terorismu, ozbrojeného konfliktu, 

války nebo v důsledku operačního hodnocení nebo hodnocení rizik provedeného vedením Crowd1. 

Pokud se crowd1 rozhodne ukončit služby v určité zemi v souladu s výše uvedeným, může se na základě 

vlastního uvážení rozhodnout pozastavit nebo ukončit všechny dotčené účty Partnera v této konkrétní 

zemi. Pokud se Crowd1 rozhodne zrušit všechny existující partnerské účty v takové omezené zemi, 

všechny zůstatky na účtech, stejně jako nevyřízené žádosti o výplatu, mohou propadnout ve prospěch 

Společnosti. 

Je odpovědností Přidružené společnosti, a nikoli Společnosti, aby zkontrolovala a ověřila, zda je legálně 

povoleno zakoupit některý z produktů nebo služeb Crowd1 v zemi vašeho bydliště.  

Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým 

společnostem ani jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu použití a škody 

(následné/náhodné nebo obojí) nebo za jakýkoli vládní zásah, včetně, ale bez omezení na uvěznění 

Partnera, vyplývající z jednání nebo opomenutí ze strany Partnera při ověřování legitimity nákupu 

jakéhokoli produktu nebo služeb Crowd1 v zemi bydliště Partnera,  a/nebo vyplývající z jednání nebo 

opomenutí ze strany Přidružené společnosti v jejím souladu s Podmínkami této Smlouvy a platnými 

zákony a předpisy.  

Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým 

společnostem nebo jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu použití, ztrátu 

finančních prostředků a/nebo zůstatků na osobních účtech partnera a/nebo jakékoli škody 

(následné/náhodné nebo obojí) související s rozhodnutím společnosti Crowd1 o dalších zemích s 

omezením v souladu s odstavci 2 výše. 

KYC/AML – POZNEJTE SVÉHO KLIENTA  
Z důvodu ochrany Crowd1 musí být všechny přidružené společnosti v souladu se všemi platnými zákony 

a předpisy proti praní špinavých peněz ("AML") a všemi zákony a předpisy proti financování terorismu 

("CTF"). Crowd1 může kdykoli podle vlastního uvážení provést náležitou péči přidruženého partnera, 

známou také jako Poznej svého zákazníka ("KYC"), a požádat přidruženého partnera o poskytnutí 

dokumentů k ověření totožnosti partnera. Těmito dokumenty jsou prvotřídní průkaz totožnosti s 

fotografií, například kopie pasu partnera, a selfie spolu s dokladem o adrese, například kopie účtu za 

služby, pro zajištění pobytu země na průkazu totožnosti partnera. Tento požadavek se nazývá "KYC 

Request first level". Crowd1 si vyhrazuje právo požádat o vylepšené KYC v případě potřeby, stejně jako 

provést probíhající KYC na pobočce. 

KYC je pro výplaty povinný. Doporučuje se, aby všechny nové pobočky požádaly o KYC co nejdříve po 

datu registrace, protože zůstatky na účtech přidružených společností, které nejsou schváleny KYC, 

nemohou překročit hodnotu 50 000 BP (padesát tisíc obchodních bodů).  

Pokud partner nemá schválený KYC, nemůže požádat o žádné výběry ze svých osobních účtů, a to ani ve 

formě BTC nebo měny FIAT, ani vyměnit jakýkoli zůstatek na svých osobních účtech na dárkové 

certifikáty přesahující 10 000 BP (deset tisíc obchodních bodů).   
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Veškeré příslušné náklady související s aplikací KYC hradí přímo přidružené společnosti v souladu s tím, 

co je uvedeno v zásadách a postupech. Crowd1 může také omezit jiné funkce než výběry, aby vyhověl 

bankovním požadavkům nebo předpisům úřadů. 

Pokud vznikne podezření na jakékoli neobvyklé aktivity na Osobním účtu nebo že Přidružený subjekt 

může porušovat zákony a/nebo předpisy AML a/nebo CTF a/nebo pokud je Přidružený subjekt 

považován za nepřijatelné riziko podle tohoto oddílu 11.6, Crowd1 si vyhrazuje právo okamžitě 

pozastavit Partnera a zablokovat účet až do dalšího vyšetřování. 

Pokud Crowd1 na základě vlastního uvážení rozhodne, že okolnosti, které způsobily pozastavení, 

pokračují a nebyly uspokojivě vyřešeny nebo došlo k novému porušení zahrnujícímu pozastaveného 

Partnera, může být pozastavený Affiliate okamžitě ukončen a účet včetně zůstatku na účtu, jakož i 

jakékoli nevyřízené žádosti o výplatu propadnou Společnosti. 

ODDÍL PRVNÍ: TYPY AFFILIATE PARTNERŮ A PARTNERSKÉ VÝHODY  

Přidruženým subjektem se rozumí jak členové Crowd1, tak Podnikatelé Crowd1, kteří jsou společně 

označováni jako Partneři.  Každá pobočka začíná jako člen a poté se může rozhodnout, že se stane 

podnikatelem. 

1.1 JAK SE STÁT "ČLENEM" 

Připojení k Crowd1 jako člen je pouze na pozvání. Osoba se stává členem Crowd1 Network Ltd. poté, co 

obdržela osobní doporučující odkaz nebo QR kód, aby se stala členem, a dokončila registrační proces 

požadovaný pro vstup jako člen na www.crowd1.com. Stát se členem Crowd1 je vždy podmíněno tím, že 

žadatel byl přijat Společností jako člen. Společnost si však vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli registraci 

z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení. 

Člen se rozhodne vynaložit veškeré úsilí na propagaci a prodej produktů a služeb Společnosti 

spotřebitelům v souladu se Smlouvou obsaženou v těchto Zásadách a postupech a Obchodních 

podmínkách. Přitom bude člen zachovávat vysoké standardy poctivosti, integrity a obchodní etiky při 

jednání se spotřebiteli, společností nebo jinými přidruženými společnostmi. Pokud Člen nezaregistruje 

svůj účet přesně, může to být nebo bude to mít za následek zpoždění nákupů a/nebo žádostí o výběr 

a/nebo zrušení účtu vzhledem k závažnosti zadaných nepravdivých informací. Připojení jako člen může 

být buď pro jednotlivce, nebo pro právnické osoby. Člen se nemůže zaregistrovat jako fyzická i právnická 

osoba, ale musí se rozhodnout zaregistrovat se buď jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba. 

Crowd1 nabízí svým členům možnost účastnit se jako člen pro své různé startovací balíčky, stejně jako 

účast v budoucích nabídkách. 

Registrovanými členy mohou být fyzické osoby starší 18 let, jakož i podnikatelské subjekty Fyzické osoby 

musí být zralé a schopné spravovat své vlastní záležitosti a uzavírat formální dohody samostatně, bez 

jakéhokoli duševního postižení. Lidé, kteří nejsou schopni jednat samostatně (např. v psychiatrické péči 

nebo ve vazbě), se nemohou zaregistrovat. Pokud by některá z těchto podmínek nastala po registraci – 

např. léčba, uvěznění atd. – pozice partnera bude dočasně pozastavena a/nebo ukončena.  
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Při registraci musí být nejprve uvedeny následující informace pro vytvoření účtu: uživatelské jméno, 

jméno odkazující osoby, jméno, příjmení, adresa, PSČ, město, země, e-mail a heslo. Jsou také 

vyžadovány následující fakturační údaje: datum narození a telefonní číslo.  

1.2 JAK SE STÁT "PODNIKATELEM" 

Abyste se mohli stát Podnikatelem Crowd1, musíte se nejprve stát členem Crowd1. Aby se člen 

kvalifikoval jako podnikatel, musí si zakoupit startovací balíček a doporučit jednoho aktivního člena, 

který si zakoupil startovací balíček v každé noze (jeden levý + jeden pravý). Podnikatel musí vždy 

splňovat stejné požadavky, které musí splňovat člen. 

1.3 BÝT PARTNEREM CROWD1 

Jako Affiliate v Crowd1 se budete moci přihlásit do svého back-office na webových stránkách www. 

crowd1.com. V back-office najdete informace o Crowd1 a příležitostech, které může Crowd1 čas od času 

nabídnout přidruženým společnostem. Jako Affiliate se sami rozhodnete, že se připojíte k příležitosti 

Crowd1 zakoupením Startovacího balíčku, který vám otevře příležitost k různým bonusům. 

  

1.4 DÁRKOVÉ KÓDY 

Crowd1 nabízí svým partnerům možnost nákupu dárkových kódů. Dárkové kódy mohou být použity 

kupujícími, ale mohou být také předány a / nebo prodány jakémukoli novému členovi, který si přeje být 

součástí příležitosti Crowd1.  

Pokud Affiliate prodá Dárkový kód jakémukoliv 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, u kterých bude zjištěno, že prodávají dárkové kódy za cenu, která je 

nižší než kupní cena uvedená na stránkách společnosti, bude jejich účet okamžitě zrušen a jejich účet, 

stejně jako zůstatek na jejich účtu a jakékoli nevyřízené žádosti o výplatu propadnou společnosti. 

Jakmile je dárkový kód použit, již není v systému platný. Dárkový kód, který byl rozdán a/nebo prodán 

novému členovi, který si přeje být součástí příležitosti Crowd1, je považován za využitý Partnerem a 

nelze jej refundovat. Všechny dárkové kódy nelze směnit za hotovost.  

Vzhledem k povaze dárkových kódů jsou všechny kódy specifické a jedinečné pro účet dané osoby. 

Všechny transakce na vašem partnerském účtu si můžete prohlédnout na kartě historie. Odcizené 

dárkové kódy nebo nahlášené dárkové kódy, které byly odcizeny; Platí následující:  

1. Účet majitele běžného účtu bude pozastaven, zatímco společnost záležitost vyšetřuje;  

2. Po ukončení vyšetřování bude muset držitel běžného účtu na požádání předložit dokumentaci 

KYC k opětovné aktivaci účtu a bude požádán o změnu hesla ke svému účtu.  

3. Osoba, u které se zjistí, že použila darovací kód, bude tento účet pozastaven a případně 

ukončen bez ohledu na opětovnou aktivaci.  

ODPOVĚDNOST PARTNERŮ: Všechny přidružené společnosti, které vydávají dárkové kódy novým 

přidruženým společnostem, jsou požádány, aby udržovaly papírovou stopu všech svých transakcí, aby se 

zabránilo uzavření svých účtů kvůli možnému podvodu.  
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Všechny přidružené společnosti, u kterých bude zjištěno, že spojují dárkové kódy v rozporu s těmito 

smluvními podmínkami a/nebo zásadami a postupy, budou okamžitě ukončeny a jejich účet, stejně 

jako zůstatek na jejich účtu a jakékoli nevyřízené žádosti o výplatu propadnou společnosti. Veškeré 

peněžní transakce provedené mezi stranami za použití dárkových kódů jsou odpovědností 

zúčastněných stran. Společnost nenese odpovědnost za soukromé peněžní transakce. Jakýkoli spor 

mezi stranami může vést k pozastavení a/nebo zrušení všech zúčastněných účtů.  

Doporučujeme všem členům, aby udržovali papírovou stopu všech transakcí a vyměňovali si peníze 

pouze mezi stranami, kterým důvěřujete.  

1.5 PŘÍSTUP K BACK-OFFICE 

Z vašeho back-office budete mít možnost zakoupit různé produkty a / nebo služby. Pro každý jiný typ 

přidruženého kroku budou k dispozici různé odměny a provize. Zakoupením startovacího balíčku nebo 

jiného produktu a/nebo služby jste již považováni za aktivního člena. Ale zakoupením startovacího 

balíčku a pozváním přidružených společností, aby učinily 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 

Partneři MUSÍ zacházet se svým back-office a údaji v něm obsaženými důvěrně. Uživatelské jméno a heslo 

NESMÍ být zveřejněno. Doporučuje se čas od času měnit hesla. Crowd1 nenese žádnou odpovědnost za 

případné ztráty nebo jiné problémy vyplývající z toho, že se heslo Partnera dostane do rukou neoprávněné 

třetí osoby. 

1.7 POVINNOSTI A PRÁVA PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ 

1.7.1  Přidružené společnosti jsou oprávněny prodávat produkty a služby Společnosti a účastnit se 

Kompenzačního plánu Partnera. Partneři mohou sponzorovat nové Přidružené společnosti. 

Podrobné informace naleznete v kompenzačním plánu. 

1.7.2     Registrace může být zahájena buď pomocí přímého doporučujícího odkazu sponzora, QR kódu 

nebo domovské stránky Crowd1 (v druhém případě musí osoba, která se chce zaregistrovat, 

zadat uživatelské jméno svého sponzora). Nově registrovaný Affiliate je umístěn do týmu svého 

sponzora jako přímo sponzorovaný Partner. Všechny nové pobočky budou první generací pro 

svého osobního sponzora a 2. generací pro sponzora svého 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 bonusů 

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 také může 

zaregistrovat u Crowd1 jako Affiliate. I oni musí vyplnit online registrační formulář  a do 30 dnů 

od online registrace předložit kopii svých stanov a/nebo jiných dokumentů podepsaných 

zástupcem (statutární ředitel) organizace ověřující totožnost přidružených společností. Dokud 

nebudou doručeny všechny požadované dokumenty, Crowd1 zadržuje výplatu bonusů.  
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1.7.4     Přidružené společnosti mohou kdykoli změnit svůj status z "soukromé osoby" na jakoukoli 

právnickou osobu. Taková změna statusu podléhá registračnímu poplatku v souladu s ceníkem platným v 

Zásadách a postupech v době převodu.  

1.7.5      Základem vztahu mezi Crowd1 a jeho Partnerem (Partnerskými společnostmi) je Partnerská 

smlouva. Partneři jsou srozuměni s tím, že budou jednat na vlastní riziko jako podnikatelé a 

převezmou odpovědnost při účasti v systému a/nebo při odkazování nových Partnerů do 

systému. Partneři jsou zodpovědní za své vlastní činy, prohlášení a chování a žádná odpovědnost 

za jejich činy, prohlášení a chování nemůže být přenesena na Crowd1. Přijetím Smlouvy o 

partnerském programu partneři souhlasí s automatickým uzavřením smlouvy o spolupráci se 

společností Crowd1. 

1.7.6      Jako Affiliate můžete doporučovat nové Partnery Crowd1. Vezměte prosím na vědomí, že 

Crowd1 neplatí žádnou provizi ani kompenzaci ani neposkytuje žádnou jinou formu bonusu 

nebo odměny za doporučení jakéhokoli nového Partnera (Partnerů) Crowd1.  

1.8 ZÁKONNÝ POŽADAVEK NA VĚK 

Partneři musí být starší 18 let.  

1.9 ROZVOD 

Když se pár sdílející přidružený subjekt rozvede nebo rozejde, Crowd1 bude i nadále platit provize 

stejným způsobem jako před rozvodem nebo rozchodem, dokud neobdrží písemné oznámení podepsané 

oběma stranami nebo soudní dekret, který specifikuje, jak by měly být vypláceny budoucí provize, za 

předpokladu, že pár splnil požadavky oddílu 5.3. 

1.10 KORPORACE, PARTNERSTVÍ A TRUSTY 

Korporace, partnerství, společnosti s ručením omezeným nebo jiné formy obchodních organizací nebo 

svěřenských fondů 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, příjemci a správci, podle potřeby přidruženého 

subjektu, musí souhlasit s držením takového titulu a společnost bude mít každý osobní odpovědnost a 

vázán smlouvou o partnerském programu. Oddělení dodržování předpisů může vyžadovat notářsky 

ověřený písemný souhlas v závislosti na obdržených stanovách. 

1.11 FIKTIVNÍ NEBO FALEŠNÁ JMÉNA 

Osoba nebo subjekt se nesmí stát partnerem pod fiktivním nebo falešným jménem. Pokud se ukáže, že 

partner aktivně buduje jeden nebo více samostatných (crossline) podniků pod falešným nebo fiktivním 

jménem, Crowd1 podnikne kroky k nápravě tohoto nevhodného chování, mimo jiné včetně ukončení 

příslušného účtu (účtů). V případě, že Crowd1 ukončí účet podle tohoto oddílu 1.11, jakýkoli účet, který 

je zapojen, bude ukončen a zůstatek na účtu, stejně jako nevyřízené žádosti o výplatu, propadnou 

Společnosti. 
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1.12 STATUS "AFFILIATE" 

Partneři jsou zodpovědní za určení svých vlastních aktivit bez pokynů nebo kontroly ze strany Crowd1. 

Nejsou franšízanty, společným podnikem, partnery, zaměstnanci nebo zástupci společnosti a je zakázáno 

uvádět nebo naznačovat, ať už ústně nebo písemně, jinak. Přidružené společnosti nemají pravomoc 

zavazovat společnost k jakýmkoli závazkům. Společnost neodpovídá za výplatu nebo spoluúčast na 

zaměstnaneckých výhodách. Přidružené společnosti jsou odpovědné za pojištění odpovědnosti, 

zdravotního postižení a odškodnění pracovníků a veškeré další požadavky, které platí na jejich vlastním 

území a v jejich jurisdikci. Partneři si stanovují vlastní otevírací dobu a určují, jak podnikat, v souladu se 

Smlouvou o partnerském programu. 

1.13 DANĚ 

Přidružené společnosti nebudou považovány za 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 všechny daňové a právní předpisy na svém území a ve 

své jurisdikci. Crowd1 nebude odečítat žádné daně ani poplatky z bonusů a jiných odměn přidružených 

společností, s výjimkou případů, kdy je společnost povinna tak učinit kdykoli v budoucnu. Crowd1 

nenese odpovědnost za jakékoli nedodržení platných daňových předpisů a právních požadavků ze strany  

Pobočky.    

Partneři nejsou zástupci ani zástupci Crowd1 a nemusí se za takové vydávat. Partneři nesmí uzavírat 

žádné dohody s třetími stranami, vytvářet výdaje, činit závazky nebo otevírat účty jménem Crowd1. 

Partneři se mohou svobodně rozhodnout, jak a kdy budou provozovat své vlastní podnikání Crowd1 a 

stanovit si své vlastní specifické cíle a agendy, pokud zůstanou v rámci a duchu Podmínek, jakož i v 

právních požadavcích a obecně uznávaných kodexech chování.   

Veškeré výdaje vzniklé v průběhu rozšiřování vlastního podnikání Crowd1 (např. cestovné, strava, 

ubytování, obchodní a administrativní náklady, telefonní a telekomunikační náklady, školení atd.) budou 

neseny přidruženými společnostmi s ohledem na daňová pravidla pro podávání zpráv v jurisdikci.  

1.14 DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ V ZEMI VAŠEHO BYDLIŠTĚ 

Přidružené společnosti musí dodržovat své příslušné národní a místní zákony, předpisy a vyhlášky týkající 

se provozování jejich podnikání. Přidružené společnosti jsou odpovědné za svá vlastní manažerská 

rozhodnutí a výdaje, včetně všech odhadovaných daní z příjmů a samostatné výdělečné činnosti.  

Je odpovědností Partnera, aby si ověřil, zda je legálně povoleno nakupovat některý z produktů nebo 

služeb nabízených prostřednictvím Crowd1 v zemi svého bydliště. Všichni partneři přijímají a berou na 

vědomí, že produkty a služby nemusí být k dispozici v zemi jejich bydliště z důvodů dodržování předpisů 

a že je VÝHRADNÍ odpovědností každého přidruženého subjektu ověřit, zda je ze zákona povoleno 

nakupovat jakékoli produkty nebo služby nabízené na platformě Crowd1 v jurisdikci přidruženého 

subjektu. Je výhradní odpovědností Partnerů, a nikoli Crowd1, zajistit, aby Partneři dodržovali zákony 

země svého bydliště. 

Pokud je partner vyšetřován orgánem, může být jeho účet pozastaven až do dalšího vyšetřování nebo 

výsledku případu. 



 

 

Crowd1 Network Ltd. 12 

HDS věž, jednotka č. 3408 

Jumeirah Lakes Towers 

P.O. Box 393243 Dubaji 

Spojené arabské emiráty 

Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým 

společnostem ani jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu použití a škody 

(následné/náhodné nebo obojí) nebo za jakýkoli vládní zásah, včetně, ale bez omezení na uvěznění 

Partnera, vyplývající z jednání nebo opomenutí ze strany Partnera při ověřování legitimity nákupu 

jakéhokoli produktu nebo služeb Crowd1 v zemi bydliště Partnera,  a/nebo vyplývající z jednání nebo 

opomenutí ze strany Přidružené společnosti v jejím souladu s Podmínkami této Smlouvy a platnými 

zákony a předpisy.  

Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči přidruženým 

společnostem nebo jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu použití a škody 

(následné/náhodné nebo obojí) vyplývající z chyb, opomenutí nebo změn informací, odkazů, stažených 

materiálů nebo jiných materiálů, které může přidružená společnost obdržet nebo s nimiž může přijít do 

styku,  při přístupu na webové stránky. Neposkytujeme žádné záruky za přesnost nebo platnost 

informací poskytovaných v rámci našich služeb generovaných z obecně spolehlivých zdrojů z důvodu 

odmítnutí těchto společností poskytnout právní záruky za své informace. 

ČÁST DRUHÁ: DOBA TRVÁNÍ PARTNERSKÉ SMLOUVY 

2.1 OBDOBÍ 

V souladu s podmínkami části 4.01 bude mít Smlouva dobu platnosti, která začíná dnem přijetí 

Společností a končí podle uvážení Přidružené společnosti nebo Společnosti. Affiliate může kdykoli 

ukončit členství zasláním 7denní výpovědi Crowd1 zasláním lístku podpory ze svého back-office. 

Společnost Crowd1 se může kdykoli rozhodnout ukončit váš účet bez udání důvodu ukončení. Ukončení 

nabude účinnosti okamžitě a váš účet, stejně jako zůstatek na vašem účtu a jakékoli nevyřízené žádosti o 

výplatu propadnou společnosti. 

  

2.2 PYTLÁCTVÍ 

Jako přidružený subjekt nesmíte propagovat nebo se pokoušet rekrutovat přidružené společnosti 

crowd1 pro jiné podniky, konkrétně, ale bez omezení, podobné online sítě / crowd marketing podnikání.  

ČÁST TŘETÍ: SPONZORSTVÍ 

3.1 SPONZORING 

Přidružené společnosti mohou sponzorovat další přidružené společnosti do podnikání společnosti. 

Partneři musí zajistit, aby každý potenciální nový partner zkontroloval a měl přístup k aktuálním zásadám 

a postupům, smluvním podmínkám a plánu odměn před registrací do vašeho podniku. 

3.2 VÍCE ÚČTŮ 

Zásadou společnosti je, že je povolen pouze jeden účet na osobu. Pokud žadatel podá více registrací, 

může být přijata pouze první dokončená Smlouva, kterou Společnost obdrží. Podle Partnerské smlouvy je 

Partner oprávněn mít pouze jednu pozici ve struktuře Crowd1 Bonusu. Pokusy o opak budou 

odfiltrovány a blokovány Crowd1.  
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Pokud se z jakéhokoli důvodu zjistí, že se partner zaregistroval s více než jedním účtem, budou všechny 

příslušné účty okamžitě a bez jakýchkoli pochybností pozastaveny. Pokud bylo z nějakého důvodu vedení 

Crowd1 upozorněno na více registrací účtů, budou všechny účty pozastaveny a případně ukončeny. 

Každý účet musí mít připojený jedinečný KYC, jedinečnou platnou e-mailovou adresu a správné 

ověřovací údaje jedinečné pro držitele účtu. Pokud se z jakéhokoli důvodu Partneři pokusí obejít regulaci 

pouze jednoho Účtu, Crowd1 okamžitě ukončí všechny účty a/nebo členství s výjimkou prvního 

registrovaného účtu. Pokud existuje nesrovnalost v tom, který účet byl zaregistrován jako první, Crowd1 

se při určování prvního registrovaného účtu bude spoléhat na údaje s datovým a časovým razítkem. 

Crowd1 může také smazat jakékoli Členství, aby vyhověl platným zákonům, ochránil svůj majetek nebo 

majetek ostatních, zajistil bezpečnost Crowd1 a dalších osob, nebo pokud Crowd1 přiměřeně rozhodne, 

že registrující se osoba má nebo je pravděpodobné, že se zapojí do jakékoli činnosti, která porušuje tyto 

Podmínky. 

V případě ukončení budou veškeré účty a všechny zůstatky na ukončených účtech propadnuty 

společnosti a všechny nevyřízené žádosti o výplatu budou zrušeny. 

3.3 POŽADAVEK NA ŠKOLENÍ/MENTORING 

Sponzor musí udržovat trvalé profesní vedení s přidruženými společnostmi ve své organizaci a musí plnit 

povinnost vykonávat v dobré víře dozorčí nebo prodejní funkci při prodeji nebo dodávkách produktů a 

služeb. 

3.4 NÁROKY NA PŘÍJMY 

Partneři musí pravdivě a spravedlivě popsat Kompenzační plán Crowd1. Vůči potenciálním přidruženým 

společnostem nesmí být vzneseny žádné minulé, potenciální nebo skutečné nároky na příjmy, ani 

přidružené společnosti nesmí používat své vlastní příjmy jako známky úspěchu zajištěného ostatním. 

Odměna nesmí být použita jako marketingové materiály. Partneři nemusí garantovat provize nebo 

odhadovat výdaje potenciálním zákazníkům. To by bylo považováno za lákadlo a je to v rozporu s našimi 

podmínkami. 

3.5 PŘEVOD SPONZORSKÝCH LINEK 

Společnost nepovoluje převod sponzorů. Crowd marketing je podnikání vytváření vztahů. Jakmile je 

affiliate sponzorován, společnost věří v maximální ochranu tohoto vztahu.  

3.6 KŘÍŽOVÉ SPONZOROVÁNÍ 

Přidružené společnosti nesmí sponzorovat ani se pokoušet sponzorovat žádné neosobně sponzorované 

přidružené společnosti v žádné jiné marketingové společnosti elektronického obchodování. Kromě toho 

se žádný partner nesmí účastnit žádné akce, která způsobí, že jiný partner bude sponzorován 

prostřednictvím někoho jiného do jiné společnosti síťového marketingu.  

3.7 DVOJITÝ SPONZORING 

Dvojí sponzoring není povolen. K dvojímu sponzorování dochází, když se fyzická osoba (nebo právnická 

osoba) hodlá zaregistrovat jako nový Affiliate u Crowd1, ačkoli je již registrovaným Partnerem, nebo již 

byla během předchozích 6 měsíců zaregistrována jako Přidružená osoba v jiné linii sponzorství. Rovněž 

není povoleno používat jméno manžela/manželky, jiného člena rodiny, firemní struktury, názvu 

společnosti nebo sdružení nebo používání odlišných identifikačních dokladů nebo uchýlit se k jiným 

zavádějícím praktikám s cílem obejít pravidlo "zákazu dvojího sponzorování". Stejně tak žádný Affiliate 
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nesmí lákat nebo povzbuzovat jiného Partnera, aby změnil sponzory a zaregistroval se pod ním pomocí 

některé z výše uvedených neetických metod. Změna sponzorů samozřejmě může proběhnout, pokud již 

byla schválena Crowd1.  

3.8 KŘÍŽOVÝ NÁBOR V RÁMCI CROWD1 NETWORK LTD INC. 

Přidružená společnost nesmí v Crowd1 najímat ani se pokoušet sponzorovat žádnou neosobně 

sponzorovanou Partnerku, která je aktivní nebo neaktivní, po dobu kratší než šest (6) měsíců. Cross 

Recruiting jiného partnera 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 budou všechny zůstatky na ukončeném účtu propadnuty a 

všechny nevyřízené žádosti o výplatu budou zrušeny.  

Crowd1 má politiku nulové tolerance, a to jak pro křížový nábor, tak pro křížové sponzorování. 

3.9 PŘEVOD VLASTNICTVÍ  

Aby mohl být považován za převod účtu na nového partnera, musí kupující účtu plně pochopit a přijmout 

všechny závazky, které k němu nový účet připojil. Když se nový majitel účtu rozhodne převzít existující 

účet, přijme a převezme účet jako celek. Převod vlastnictví účtů musí být proveden prostřednictvím 

oddělení dodržování předpisů s požadovanou právní dokumentací potřebnou k ověření totožnosti jak 

prodávající, tak 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 před žádostí o převod účtu, který má být zvážen. Pokud účet není v době podání žádosti plně 

schválen KYC; Žádost o převod bude zamítnuta. 

*Poznámka: Všechny převody vlastnictví podléhají schválení společnosti. 

ODDÍL ČTVRTÝ: REZIGNACE/UKONČENÍ 

4.1 DOBROVOLNÉ ODSTOUPENÍ / UKONČENÍ 

a. Affiliate může kdykoli ukončit účet zasláním 7denní výpovědní lhůty Crowd1 zasláním lístku 

podpory prostřednictvím svého back-office. Partneři mohou ukončit své pozice, pokud si přejí 

ukončit své spojení s Crowd1. To však bude mít za následek, že Affiliates nebudou mít nárok na 

žádné bonusy Crowd1 a další výhody, protože jejich pozice budou zrušeny a jejich pozice 

propadne ve prospěch Společnosti. 

b. Partner, který odstoupí nebo ukončí svůj status partnera, může znovu požádat o členství v 

přidruženém programu, šest (6) měsíců po odstoupení pod starým sponzorem nebo novým 

sponzorem. 

4.2 POZASTAVENÍ 

Crowd1 má právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu pozastavit 

nebo zrušit účet Partnera a/nebo přístup na webové stránky Crowd1 a/nebo back-office Crowd1. V 

takovém případě budou všechny zůstatky a všechna privilegia pozastavena. Přidružené společnosti 

mohou být pozastaveny z důvodu porušení podmínek své smlouvy, které zahrnují tyto smluvní 

podmínky, plán odměn a zásady a postupy nebo jakékoli jiné dokumenty vytvořené společností. Pokud je 

učiněno rozhodnutí o pozastavení Partnera, Crowd1 písemně informuje Partnera, že k pozastavení došlo 

s účinností k datu písemného oznámení, důvodu pozastavení a kroků nezbytných k odstranění takového 
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pozastavení (pokud existuje). Oznámení o pozastavení bude partnerovi zasláno e-mailem na e-mailovou 

adresu registrovanou na příslušném účtu v souladu s ustanoveními o oznámení obsaženými v zásadách a 

postupech a v těchto podmínkách. Takové pozastavení může nebo nemusí vést k ukončení přidruženého 

subjektu, jak tak stanoví společnost podle svého vlastního uvážení. Pokud se Přidružená společnost chce 

odvolat, musí Společnost obdržet takové odvolání písemně do sedmi (7) dnů od data oznámení o 

pozastavení. Společnost přezkoumá a zváží pozastavení a písemně informuje přidruženou společnost o 

svém rozhodnutí do patnácti (15) dnů od data oznámení o pozastavení. Rozhodnutí společnosti bude 

konečné a nebude podléhat žádnému dalšímu přezkoumání.  

Společnost může během doby pozastavení přijmout určitá opatření, mimo jiné včetně následujících: 

a. Zakázat Přidružené společnosti, aby se považovala za Přidruženou společnost nebo používala 

jakékoli vlastnické značky a/nebo materiály Společnosti; nebo 

b. Pozastavení provizí, bonusů a žádostí o výběr, které partner dluží během doby pozastavení; 

nebo 

c. Zakázat Partnerovi nakupovat služby a produkty od Společnosti; nebo 

d. Zakázat Partnerovi sponzorovat nové Partnery, kontaktovat stávající Přidružené společnosti 

nebo se účastnit schůzek Přidružených společností; nebo 

e. Zákaz Partnerovi v nákupu Dárkových 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 zahrnujícímu pozastavenou 

přidruženou společnost, může být pozastavený partner ukončen a zůstatek na účtu, stejně jako všechny 

nevyřízené žádosti o výplatu, propadnou společnosti. 

4.3 UKONČENÍ 

Přidružené společnosti mohou být okamžitě ukončeny z důvodu porušení podmínek jejich Smlouvy, 

která zahrnuje tyto Smluvní podmínky, Zásady a postupy a Plán odměn a jakékoli další dokumenty 

předložené Společností na základě písemného oznámení. Společnost může ukončit porušující 

přidruženou společnost, aniž by ji pozastavila, a to podle vlastního uvážení. Pokud je učiněno rozhodnutí 

ukončit partnera, společnost písemně informuje partnera na e-mailovou adresu v back-office profilu 

partnera, že k ukončení došlo. 

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, musí společnost obdržet odvolání písemně 

do sedmi (7) dnů od data oznámení o ukončení. Pokud není odvolání obdrženo ve lhůtě sedmi (7) dnů, 

bude ukončení automaticky považováno za konečné. Pokud Partner podá včasné oznámení o odvolání, 

Společnost přezkoumá odvolání a oznámí Partnerovi své rozhodnutí do deseti (10) dnů po obdržení 

odvolání. Rozhodnutí společnosti bude konečné a nebude podléhat žádnému dalšímu přezkoumání. V 

případě, že výpověď není odvolána, ukončení zůstane účinné k datu uvedenému v původní výpovědi. 

Všechna odvolání by měla být podána na oddělení dodržování předpisů Crowd1. Všechna odvolání musí 
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být jasně napsána a musí obsahovat všechny požadované informace pro držitele účtu, aby bylo odvolání 

přezkoumáno. Chybějící relevantní údaje budou mít za následek zamítnutí odvolání.  

4.5 ÚČINEK UKONČENÍ 

Ihned po ukončení ukončený Partner: 

a. Musí odstranit a trvale přestat používat ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy a 

jakékoli značky, štítky, stacionární nebo reklamní odkazující nebo vztahující se k jakémukoli 

produktu, plánu nebo programu společnosti. 

b. Musí se přestat vydávat za přidruženou společnost společnosti. 

c. ztratí veškerá práva na svou pozici partnera v kompenzačním plánu a na všechny budoucí 

provize a výdělky z něj vyplývající; 

d. Musí podniknout veškeré kroky přiměřeně požadované Společností týkající se ochrany 

důvěrných informací Společnosti. Společnost má právo započíst jakékoli částky dlužné 

přidruženým subjektem společnosti, včetně, bez omezení, jakéhokoli závazku odškodnění 

vzniklého podle oddílu 11.01 tohoto dokumentu, z provizí nebo jiných náhrad splatných 

přidruženému subjektu. 

V případě, že byl Partner okamžitě ukončen z důvodu porušení podmínek své Smlouvy s Crowd1, ztrácí 

Partner veškerá práva na svou pozici Partnera v Kompenzačním plánu a na všechny budoucí provize a 

výdělky z toho vyplývající, jakož i na aktuální zůstatek na jeho Osobním účtu,  včetně všech nevyřízených 

žádostí o výplatu. 

4.6 OPAKOVANÉ POUŽITÍ 

Přijetí jakékoli opětovné žádosti ukončené přidružené společnosti nebo žádosti jakéhokoli člena rodiny 

ukončené přidružené společnosti je na výhradním uvážení společnosti a může být zamítnuto bez udání 

důvodu.  

4.7 MÍSTNÍ ZÁKONY 

Pokud jsou státní zákony o ukončení v rozporu s těmito zásadami, použijí se platné místní zákony. 

ODDÍL PÁTÝ: PŘENOSITELNOST 

5.1 AKVIZICE PODNIKU 

Každý Partner, který si přeje získat podíl v podnikání jiného Partnera, musí nejprve ukončit svůj status 

Partnera a počkat tři (3) měsíce, než se stane způsobilým pro takový nákup. Všechny takové transakce 

musí být plně zveřejněny a musí být předem schváleny společností prostřednictvím oddělení dodržování 

předpisů a podléhají schválení.  

5.2 PŘEVODY PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ 

Není-li zde výslovně uvedeno jinak, nesmí partner prodat, postoupit nebo jinak převést svůj přidružený 

subjekt (nebo jeho práva) na jinou přidruženou společnost nebo na jednotlivce, který má podíl v jiném 

přidruženém subjektu. Bez ohledu na výše uvedené může přidružený subjekt převést svůj přidružený 
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subjekt na svého sponzora za podmínek uvedených v části 5.3 s odkazem na pravidla stanovená v části 

3.9 této smlouvy. V takovém případě se subjekt sponzora a převádějící přidružený subjekt sloučí do 

jednoho subjektu. 

5.3 PODMÍNKY PŘEVODITELNOSTI 

Přidružené společnosti nesmí prodat, postoupit, sloučit nebo převést svou přidruženou entitu (nebo 

práva k ní) bez předchozího písemného souhlasu společnosti a splnění následujících podmínek: 

a. Společnost má předkupní právo s ohledem na jakýkoli prodej, postoupení, převod nebo fúzi 

jakéhokoli přidruženého subjektu. Přidružená společnost, která si přeje prodat, postoupit, 

převést nebo sloučit svou přidruženou entitu, musí nejprve poskytnout společnosti právo a 

možnost provést takový nákup nebo obdržet takový převod písemně za stejných podmínek jako 

jakákoli nevypořádaná nebo zamýšlená nabídka. Převodce je povinen vyplnit formulář o 

převodu vlastnictví a předložit jej oddělení dodržování předpisů společnosti. Společnost bude 

informovat Partnera do deseti (10) pracovních dnů po obdržení takového oznámení o svém 

rozhodnutí přijmout nebo odmítnout nabídku.  

b. Prodávající partner musí poskytnout společnosti kopii všech dokumentů, které podrobně 

popisují převod, včetně, bez omezení, jména kupujícího, plně vyplněného formuláře převodu 

vlastnictví a požadované podpůrné dokumentace; a 

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

d. Dokumenty musí obsahovat závazek učiněný prodávajícím partnerem ve prospěch 

navrhovaného kupujícího, že nebude soutěžit s kupujícím nebo se pokoušet odklonit nebo 

sponzorovat jakéhokoli stávajícího partnera po dobu jednoho (1) roku od data prodeje nebo 

převodu; a 

e. Po písemném schválení prodeje, převodu nebo postoupení Společností musí kupující Affiliate 

převzít pozici a podmínky dohody prodávajícího Partnera a musí uzavřít aktuální Smlouvu a 

všechny takové další dokumenty požadované Společností; a 

f. 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 PŘEVODŮ ÚČTŮ 

Pokud bude na základě vlastního uvážení společnosti zjištěno, že přidružený subjekt byl převeden ve 

snaze obejít dodržování smlouvy, zásad a postupů, smluvních podmínek nebo plánu odměn, bude 

převod prohlášen za neplatný. Přidružená entita se vrátí zpět k převádějícímu Partnerovi, se kterým 

bude zacházeno tak, jako by k převodu nikdy nedošlo. V případě potřeby a na základě vlastního uvážení 

společnosti mohou být proti převádějící přidružené společnosti podniknuty příslušné kroky, včetně, bez 

omezení, k zajištění souladu se zásadami a postupy a smluvními podmínkami. 

5.5 NÁSLEDNICTVÍ 

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto článku přejde po smrti Partnera účet Partnera na jeho 

nástupce v souladu se zákonem. Společnost však takový převod neuzná, dokud právní nástupce 

neuzavře platnou smlouvu a nepředloží ověřené kopie úmrtního listu, závěti, svěřenského fondu nebo 
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jiného nástroje požadovaného společností. Nástupce bude mít poté nárok na všechna práva a bude 

podléhat všem povinnostem Partnera. Všechny předložené dokumenty mohou být před zpracováním 

těchto změn notářsky ověřeny pro přijetí. Všechny změny budou provedeny prostřednictvím oddělení 

Compliance. Společnost má právo odmítnout takové změny, pokud se domnívá, že dokumentace není 

pravdivým notářským rozhodnutím nebo byly dokumenty jakýmkoli způsobem pozměněny. Pokud byl 

majitel účtu nahlášen jako mrtvý, bude účet umístěn do stavu "pozastavení" během čekání na právní 

dokumentaci. Pokud je dědicem stávající přidružená společnost, musí tato přidružená společnost, tj. 

dědic, oznámit společnosti Compliance, který účet (účty) si chce ponechat, a zůstatek na účtu (nikoli BP) 

bude sloučen s tímto účtem a druhý účet bude vyprázdněn. Není-li dědic členem, může získat zděděné 

postavení.  

5.6 OPĚTOVNÝ VSTUP / OPĚTOVNÉ POUŽITÍ 

Každá Partnerka, která převede svůj Partnerský účet, musí počkat šest (6) měsíců po datu účinnosti 

takového převodu, než bude způsobilá znovu požádat o členství v Partnerovi. Přijetí této opětovné 

žádosti je na výhradním uvážení společnosti a může být zamítnuto bez udání důvodu.  

ODDÍL ŠESTÝ: CHRÁNĚNÉ INFORMACE 

6.1 DOHODA O MLČENLIVOSTI 

Během doby platnosti Smlouvy může Společnost poskytovat přidruženým společnostem důvěrné 

informace, mimo jiné včetně genealogických zpráv a zpráv v dolní linii, seznamů zákazníků, informací o 

zákaznících vyvinutých společností nebo vyvinutých pro společnost a jménem společnosti přidruženými 

společnostmi (včetně, ale bez omezení, údajů o úvěru, profilů zákazníků a přidružených společností a 

informací o nákupu produktů), seznamů přidružených společností,  Informace o výrobcích a 

dodavatelích, obchodní zprávy, zprávy o provizích nebo prodejích a takové další finanční a obchodní 

informace, které společnost může označit za důvěrné. Všechny tyto informace (ať už v písemné nebo 

elektronické podobě) jsou vlastnictvím a důvěrné vůči Společnosti a jsou předávány přidruženým 

společnostem v nejpřísnější důvěrnosti na základě "potřeby vědět" pro použití výhradně v podnikání 

přidruženého subjektu se společností. Partneři musí vynaložit veškeré úsilí, aby tyto informace udrželi v 

tajnosti, a nesmí tyto informace sdělovat žádné třetí straně ani tyto informace přímo ani nepřímo 

používat pro jakoukoli nefiremní činnost v době, kdy jsou přidruženou společností i poté. 

Přidružené společnosti nesmí používat informace k tomu, aby soutěžily se společností nebo za jakýmkoli 

jiným účelem, než je propagace programu společnosti a jejích produktů a služeb. Po vypršení platnosti 

nebo ukončení Smlouvy musí přidružené společnosti přestat používat tyto důvěrné informace a 

neprodleně vrátit veškeré důvěrné informace, které mají k dispozici, společnosti. 

6.2 OMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV 

Pokud jde o nákup produktů od společnosti, musí přidružené společnosti dodržovat omezení použití 

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, nebo mluvit nebo komunikovat s jakýmkoli dodavatelem nebo 
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výrobcem společnosti, s výjimkou akcí sponzorovaných společností, na kterých je dodavatel nebo 

výrobce přítomen na žádost společnosti. 

ODDÍL SEDMÝ: OCHRANNÉ ZNÁMKY, LITERATURA A REKLAMA 

7.1 OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Ochranné známky, servisní značky a materiály chráněné autorskými právy společnosti jsou vlastnictvím 

společnosti. Použití těchto značek a materiálů musí být v přísném souladu s těmito Podmínkami. 

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 Partnera nebo k prodeji produktů a 

služeb Společnosti. Literatura a materiály společnosti nesmí být kopírovány nebo přetiskovány bez 

předchozího písemného souhlasu. Propagační materiály budou vytvořeny speciálně pro přidružené 

společnosti, aby je mohly používat k propagaci svého podnikání. Na stránkách propagace affiliate nejsou 

povolena žádná firemní loga. Všechna porušení budou pozastavena a případně ukončena. 

Bez předchozího písemného souhlasu Crowd1 je zakázáno inzerovat jakýmkoli způsobem, formou nebo 

formou. To zahrnuje, ale není omezeno na reklamu, propagaci jakéhokoli druhu nebo reklamní odkazy 

na sociálních fórech, jako jsou mimo jiné blogy, sociální fóra nebo jiné marketingové metody určené k 

propagaci Crowd1 a jeho produktů.  

Crowd1 může v určité fázi nabízet bannery nebo jiné propagační materiály spolu s informacemi o tom, 

jak a kde mohou být tyto materiály použity. Partneři mohou inzerovat, pokud tyto pokyny striktně 

dodržují. 

Pokud Partner tyto pokyny nedodrží, Crowd1 si vyhrazuje právo pozastavit a/nebo zrušit účet Partnera. 

7.3 POUŽITÍ NÁZVU SPOLEČNOSTI 

Partneři mohou používat název společnosti pouze v následujícím formátu: "Nezávislý partner pro 

Crowd1", nebo "Nezávislý člen pro Crowd1" nebo "Nezávislý podnikatel pro Crowd1".  

Název společnosti "Crowd1" lze používat pouze s předchozím názvem označeným "Nezávislý".  Žádáme 

partnery, aby propagovali své podniky pomocí svých vlastních jedinečných názvů, které neuvádějí v omyl 

ani nenarušují veřejné vnímání příležitosti. 

7.4 PSACÍ POTŘEBY A VIZITKY 

Přidružené společnosti nesmějí "vytvářet" své vlastní kancelářské potřeby, vizitky nebo hlavičkový papír, 

pokud je použit obchodní název nebo ochranné známky společnosti. Povolena je pouze schválená 

grafická verze a znění Společnosti; Hlavičkový papír, obálky a vizitky je nutné objednat pomocí online 

objednávkového formuláře / papírnictví, jakmile bude tato funkce k dispozici.  

7.5 ELEKTRONICKÁ REKLAMA 

Přidružené společnosti nesmí inzerovat nebo propagovat své přidružené podnikání nebo podnikání, 

produkty nebo marketingový plán společnosti nebo používat jméno společnosti v jakýchkoli 

elektronických médiích nebo přenosu, včetně internetu prostřednictvím webových stránek nebo jinak, 
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bez předchozího písemného souhlasu právního oddělení společnosti a / nebo oddělení pro dodržování 

předpisů. Všechny materiály, u kterých bude zjištěno, 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 dodržování předpisů společnosti Crowd1. Všechny účty budou označeny našimi správci 

dodržování předpisů a všechny e-maily o porušení budou odeslány z "Compliance Crowd1". Na tyto e-

maily je třeba okamžitě reagovat, aby byl váš účet v dobrém stavu.   

7.6 TELEFONNÍ VÝPIS 

Přidružené společnosti nesmějí používat obchodní název společnosti při inzerci svých (mobilních) 

telefonních čísel v bílé nebo žluté části telefonního seznamu. Přidružené společnosti nesmí uvádět svá 

(mobilní) telefonní čísla pod obchodním názvem společnosti bez předchozího písemného souhlasu 

společnosti. Jakákoli přidružená společnost, u které bude zjištěno, že podniká tímto způsobem bez 

souhlasu společnosti, však bude podléhat okamžitému ukončení svého účtu a následnému soudnímu 

řízení. 

7.7 VYŘIZOVÁNÍ HOVORŮ 

Přidružené společnosti nesmí zvedat telefon vyslovením "Crowd1 Network Ltd" nebo "Crowd1" nebo 

jakýmkoli jiným způsobem, který by vedl volajícího k domněnce, že se spojil se zástupcem společnosti 

nebo kancelářemi společnosti. 

7.8 ROZHOVORY S MÉDII 

Přidružené společnosti mají zakázáno poskytovat rozhlasové, televizní, novinové, bulvární nebo 

časopisecké rozhovory nebo používat veřejná vystoupení, veřejné projevy nebo činit jakýkoli typ 

prohlášení pro veřejná média k propagaci společnosti, jejích produktů nebo podnikání společnosti bez 

výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechny dotazy médií by měly být písemné a 

měly by být postoupeny oddělení dodržování předpisů společnosti. 

7.9 POTVRZENÍ 

Nesmí být uplatněna žádná potvrzení ze strany vedoucího pracovníka nebo správce společnosti nebo 

třetí strany, s výjimkou případů výslovně sdělených v literatuře a sděleních společnosti. Některé 

regulační agentury programy přímého prodeje neschvalují ani neschvalují. Přidružené společnosti proto 

nesmí přímo ani nepřímo prohlašovat 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 vyvolat dojem, že Crowd1 

podporuje nebo sponzoruje produkt, služby nebo propagaci. 

7.10 NAHRÁVKY 

Přidružené společnosti nesmí vytvářet ani reprodukovat produkty pro prodej nebo osobní použití, které 

jsou produkovány nebo reprodukovány Společností, ani žádnou literaturu, audio nebo video materiály, 

prezentace, události nebo projevy, včetně konferenčních hovorů produkovaných Společností. Video 

a/nebo audio záznam ze schůzí a konferencí Společnosti je přísně zakázán, pokud není schválen a 

oficiálně oznámen Společností před zasedáním nebo konferencí. 
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7.11 NEZÁVISLÁ KOMUNIKACE 

Přidružené společnosti, jako nezávislí členové a podnikatelé, jsou vyzýváni, aby distribuovali informace a 

pokyny na své příslušné downlines. Přidružené společnosti však musí identifikovat a rozlišovat mezi 

osobní komunikací a oficiální komunikací společnosti. Reprodukce komunikace v jakékoli formě 

představuje porušení podmínek společnosti a účty budou podléhat pozastavení nebo možnému 

ukončení. 

7.12 E-MAIL: ELEKTRONICKÉ OZNÁMENÍ 

Pokud jste schváleni jako Affiliate s Crowd1, výslovně souhlasíte s přijímáním jakýchkoli oznámení, 

oznámení, dohod, zveřejnění, zpráv, dokumentů, sdělení týkajících se nových produktů, služeb, 

crowdfundingu nebo jiných záznamů nebo korespondence od Crowd1. Souhlasíte s elektronickým 

zasíláním oznámení prostřednictvím jejich zaslání e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste 

zaregistrovali u Crowd1. Podrobné informace týkající se ochrany 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 

nemovitostí vlastněných společností Crowd1 nebo jakýchkoli produktů a služeb, které poskytujeme, 

pokud VÁM neudělíme předchozí písemný souhlas a souhlas. 

ODDÍL OSMÝ: VÝPLATA PROVIZÍ (ODMĚN) 

8.1 ZÁKLAD PRO PROVIZE 

Provize a jiné kompenzace nelze vyplatit, dokud není partnerská smlouva přijata, přijata a dokumenty 

KYC nebyly schváleny a přijaty společností. Provize jsou vypláceny POUZE z prodeje služeb a produktů 

Společnosti. Z nákupu prodejních materiálů nebo sponzorujících partnerů nejsou vypláceny žádné 

provize. Aby společnost mohla získat provize z prodaných produktů a služeb, musí obdržet a přijmout 

Smlouvu před koncem provizní fáze, ve které se prodej uskuteční. Crowd1 musí obdržet plnou čistou 

částku vybraných služeb a produktů Společnosti, aby mohl platit plné provize (odměny). 

8.2 PLATBY PROVIZÍ (ODMĚNY) 

Provize jsou vypláceny partnerům v souladu s Kompenzačním plánem. Partneři musí konzultovat 

Kompenzační plán pro podrobné vysvětlení výhod, struktury bonusů a požadavků Kompenzačního plánu. 

Partneři mohou také získat výhody za to, že jsou přidruženými společnostmi, ale konkrétní podrobnosti 

musí najít v plánu odměn.  

8.3 KOMPENZACE ODMĚN (PROVIZÍ)  

Jakékoli provize nebo bonusy získané a zaplacené za vrácené produkty jsou závazkem a musí být vráceny 

společnosti přidruženými společnostmi, které takové provize získají. Společnost má právo započíst tyto 

částky proti budoucím provizím a jiným kompenzacím vyplaceným nebo dlužným takovým přidruženým 

společnostem, které obdržely provize. 

8.4 VÝPLATA BONUSŮ A PROVIZÍ 

Aby mohl jakýkoli partner obdržet od společnosti jakékoli bonusy nebo provize, musí partner splňovat 

požadavky stanovené v kompenzačním plánu. 
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V případech podezření na nesrovnalosti nebo podvod, jakož i prostřednictvím ochrany finančních zájmů 

a budoucnosti společnosti, si Crowd1 vyhrazuje právo podniknout kroky podle vlastního uvážení, včetně, 

ale bez omezení, výplatních postupů.  

ODDÍL DEVÁTÝ: NÁKUP A PRODEJ SLUŽEB 

9.1 MOŽNOSTI PLATBY (VIZ ODDÍL 8.3) 

Přidružené společnosti mohou používat bankovní převody (bankovní převod) nebo BTC k financování 

nákupu produktů a služeb společnosti podle svého výběru. Veškeré bankovní poplatky a náklady na 

bankovní převod ponesou Partneři. Platba bankovním převodem musí být provedena na bankovní údaje 

umístěné v back-office pod záložkou platby. Ujistěte se, že vybíráte v rámci Evropy nebo mimo Evropu v 

závislosti na tom, kde máte bydliště. Platby bankovním převodem budou muset být potvrzeny a ověřeny 

před jakoukoli aktivací produktů nebo služeb v rámci Crowd1. 

9.2 FAXOVÉ VÝBUCHY, SPAMOVÁNÍ 

Faxování a nevyžádané e-maily (SPAMMING) jsou zakázány. 

Crowd1 zakazuje marketingové praktiky běžně označované jako "spam". Všechny zprávy, které pocházejí 

od vás jako přidruženého partnera, musí být v souladu se všemi platnými zákony ve vaší jurisdikci a také 

s obecnými předpisy o spamu. V případě jakéhokoli ověřeného hlášení 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 existující obchodní 

nebo osobní vztah nebo nejsou zasílány na žádost nebo s výslovným souhlasem příjemce; 

Zprávy zveřejněné na fórech a vývěskách, které jsou mimo téma (nesouvisejí s tématem 

diskuse), křížově publikovány v nesouvisejících diskusních skupinách nebo fórech nebo 

zveřejňovány v nadměrném objemu; Nabídky zveřejněné ve fórech, na zdech, v soukromých 

zprávách nebo chatovacích místnostech nebo skupinám či jednotlivcům prostřednictvím chatu 

nebo systému "Instant Messaging"; Crowd1 vyhodnotí každý potvrzený incident zneužití 

případ od případu a podle vlastního uvážení a s upozorněním nebo bez upozornění pozastaví 

váš účet a/nebo jej ukončí, přičemž veškeré nevyplacené a budoucí bonusy propadnou. 

POZNÁMKA: souhlasíte a souhlasíte s tím, že společnost Crowd1 nenese odpovědnost za žádné škody 

vzniklé v souvislosti s e-maily odeslanými vámi jako přidruženým subjektem. Každá přidružená 

společnost je povinna být odpovědná za svou vlastní komunikaci a dodržování těchto smluvních 

podmínek pro přidružené partnery a přidružené členy. 

ČÁST DESÁTÁ: ZÁRUKA, LHŮTA NA ROZMYŠLENOU A ZÁSADY 

VRÁCENÍ PENĚZ 

10.1 ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ / DOBA NA ROZMYŠLENOU 

Společnost nabízí 14denní, 100% vrácení peněz a záruku spokojenosti všem  
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Partneři zakoupených startovacích balíčků zakoupených na crowd1.com. 14denní 100% záruka vrácení 

peněz začíná okamžikem nákupu, zahrnuje víkendy a vztahuje se pouze na počáteční nákup nevyužitého 

startovacího balíčku, který byl zakoupen od společnosti. Pokud je Affiliate z jakéhokoli důvodu 

nespokojen se službou, může obdržet refundaci do 14 dnů od počátečního nákupu Partnera, aby mu byla 

vrácena plná částka zakoupené ceny. Všechny ostatní záruky a garance jsou vyloučeny. Po 14 dnech již 

nebude možné zakoupit startovací balíček. Přečtěte si prosím Zásady a postupy pro úplné zveřejnění. 

Když si od společnosti zakoupíte startovací balíček Crowd1, máte 14denní lhůtu na rozmyšlenou, což 

znamená, že můžete litovat svého nákupu celého a získat zpět své peníze. Tato lhůta na rozmyšlenou 

bude okamžitě ukončena a zrušena, pokud:  

1. Zvolte, zda chcete používat kteroukoli z funkcí na vaší webové stránce Crowd1.  

2. Používali jste své produkty Crowd1, mimo jiné včetně startovacích balíčků.  

3. Využijte Streamline Bonus na svém účtu.  

Pokud jsou výše uvedená kritéria splněna, partneři nebudou mít ani lhůtu na rozmyšlenou, ani právo na 

vrácení peněz nebo vrácení peněz, protože jste začali používat produkt, který jste si zakoupili, což z 

definice ruší vaši možnost vrácení peněz a na které se partner neodvolatelně vzdává svého práva na 

vrácení peněz. Všichni držitelé bezplatných účtů mohou používat svůj back-office bez jakýchkoli poplatků 

nebo závazků. Pokud se rozhodnou nepokračovat dále aktivací své volné pozice, nemusí být schopni 

využít některé ze služeb Crowd1.  

VRÁCENÍ PENĚZ ZA DÁRKOVÉ KÓDY - Původní kupující dárkového kódu nemůže obdržet hotovostní 

náhradu za zakoupený dárkový kód, ale může být uložen zpět na účet kupujícího v jeho back-office. 

Pokud původní kupující, který zakoupil dárkový kód, zaplatil ze svého zůstatku na účtu ve svém back-

office, bude částka nákupu vrácena do zůstatku na jeho účtu v jeho back-office. Pokud původní 

kupující, který si zakoupil dárkový kód, zaplatil bitcoiny, bude tato částka nákupu vrácena na zůstatek 

na účtu ve fiat měně, která bude převedena na obchodní body, do jeho back-office. Strana, která 

obdržela Dárkový kód od Přidružené společnosti, aby se připojila k příležitosti Crowd1, nebude moci 

uplatnit nebo požádat Společnost o vrácení Dárkového kódu. Za dárkové kódy se nevracejí žádné 

peníze.  

Partner, který daruje 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 žádným 

způsobem vrácen. Partnerka souhlasí s tím, že se neodvolatelně vzdává svého práva na vrácení peněz za 

použité dárkové kódy.  

Pokud jde o zásady vracení peněz za jakýkoli produkt nebo službu zakoupenou prostřednictvím 

platformy Crowd1, společnost odkazuje přidružené společnosti na zásady vracení peněz příslušné třetí 

strany, která nabízí tento konkrétní produkt nebo službu.   

10.2 ZÁRUKY 

Není-li zde výslovně uvedeno jinak, společnost neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně 

obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, zpracování nebo jakékoli jiné záruky týkající se jakéhokoli 

produktu nebo služby zakoupené od společnosti nebo jejím prostřednictvím. 
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ODDÍL JEDENÁCT: OBECNÁ USTANOVENÍ 

11.1 DOHODA O ODŠKODNĚNÍ 

Každá přidružená společnost souhlasí s tím, že odškodní a ochrání společnost, její akcionáře, úředníky, 

ředitele, zaměstnance, agenty a nástupce v zájmu a proti jakýmkoli nárokům, požadavkům, závazkům, 

ztrátám, nákladům nebo výdajům, včetně, ale bez omezení, soudních nákladů a poplatků za právní 

zastoupení, uplatňovaných nebo utrpěných nebo vzniklých některým z nich, přímo nebo nepřímo 

vyplývajících z nebo jakýmkoli způsobem souvisejícím s nebo  související s údajnými či jinými činnostmi 

Partnera (a) jako Partnera; b) porušení podmínek Dohody; a/nebo (c) porušení nebo nedodržení 

platných místních zákonů nebo předpisů. Crowd1 si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu 

jakéhokoli nároku, za který máme nárok na odškodnění podle této části. V takovém případě poskytnete 

společnosti Crowd1 takovou součinnost, o kterou Crowd1 přiměřeně požádá. 

11.2 POPLATKY ZA 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 jiných společností přidruženým společnostem je přísně zakázána, pokud láká nebo 

narušuje současnou obchodní strukturu společnosti. 

11.4 LÁKADLO  

Partneři nesmí propagovat nebo lákat nové Partnery tím, že poskytují falešné projekce, aby nalákali 

Partnery, aby se stali součástí komunity Crowd1. To je důvodem k okamžitému pozastavení a možnému 

ukončení. 

11.5 MOBILNÍ SLUŽBY  

Webová platforma nabízená společností Crowd1 může být k dispozici prostřednictvím vašeho mobilního 

telefonu, včetně možnosti přijímat zprávy a odpovídat na ně a možnosti procházet webové stránky 

Crowd1 a případně specifické aplikace vytvořené pro použití a prospěch pro Crowd1 Affiliates. Crowd1 

vám za tyto služby neúčtuje žádné další poplatky, nicméně stále platí běžné sazby a poplatky vašeho 

operátora. Měli byste se obrátit na svého operátora, abyste zjistili, jaké plány jsou k dispozici a kolik 

stojí.  

11.6 VZTAH S TŘETÍMI STRANAMI  

Crowd1 bude odkazovat na externí dodavatele, kde společnost uzavřela dohody o přidružení, které 

poskytují hotovost zpět přidruženým společnostem na základě úrovně aktivity generované přidruženými 

společnostmi crowd1. Tyto společnosti nejsou nastaveny tak, aby reagovaly přímo na Crowd1 Affiliates s 

výjimkou jejich zákaznické podpory. 

11.7 DOSTUPNOST, VIRY, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY  

Vzhledem k povaze internetu a počítačových systémů nemůže být společnost Crowd1 činěna 

odpovědnou za nepřetržitou dostupnost webových stránek Crowd1. Přestože Crowd1 vynakládá veškeré 



 

 

Crowd1 Network Ltd. 25 

HDS věž, jednotka č. 3408 

Jumeirah Lakes Towers 

P.O. Box 393243 Dubaji 

Spojené arabské emiráty 

úsilí, aby webové stránky byly přístupné a bez virů, Crowd1 nemůže zaručit, že jsou bez virů. Pro svou 

vlastní ochranu musíte podniknout nezbytné kroky k zajištění vhodných bezpečnostních opatření a před 

stažením jakýchkoli informací, softwaru nebo dokumentace musíte použít antivirový program. Webové 

stránky Crowd1 a skupinové financování mohou být čas od času nedostupné z důvodu údržby nebo z 

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 neodpovídá za 

jakoukoliv technickou poruchu či jiné problémy jakékoliv telefonní sítě či služby, počítačových systémů, 

serverů nebo poskytovatelů výše uvedeného, počítačového nebo mobilního zařízení, softwaru, a to z 

důvodu technických problémů nebo dopravních zácp na internetu nebo na webových stránkách Crowd1, 

včetně zranění či poškození počítače Uživatele nebo jiné osoby,  mobilní telefon nebo jiný hardware 

nebo software, související nebo vyplývající z používání nebo stahování materiálů v souvislosti s 

webovými stránkami Crowd1 nebo crowdfundingem. Veškeré informace a služby zahrnuté nebo 

dostupné prostřednictvím webových stránek Crowd1 jsou poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k 

dispozici" pro vaše osobní, nekomerční použití. Společnost Crowd1 ani žádný z jejích zaměstnanců, 

agentů, 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 webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, výsledků, které mohou být 

získány používáním webových stránek a/nebo produktů nebo skupinového financování nabízeného 

prostřednictvím webových stránek Crowd1. Crowd1 se zříká všech záruk jakéhokoli druhu, výslovných 

nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti, 

vhodnosti pro určitý účel nebo neporušení práv. Crowd1 výslovně odmítá veškeré záruky, že obsah 

webových stránek je přesný, spolehlivý nebo správný; že webové stránky budou dostupné v určitém čase 

nebo místě, budou nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné; že jakékoli vady nebo chyby 

budou opraveny; nebo že obsah neobsahuje viry nebo jiné škodlivé komponenty. Vaše používání 

webových stránek Crowd1 je výhradně na vaše riziko. Stahujete nebo jinak získáváte obsah, hmotná data 

nebo software (včetně jakéhokoli mobilního uživatele) z webových stránek nebo služeb Crowd1 nebo 

jejich prostřednictvím podle vlastního uvážení a na vlastní riziko a nesete výhradní odpovědnost za jejich 

používání a za jakékoli škody na vašem mobilním telefonu nebo počítačovém systému, ztrátu dat nebo 

jinou újmu jakéhokoli druhu, která může vzniknout. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují 

vyloučení určitých záruk, nemusí se na vás tato vyloučení vztahovat. V rozsahu, v jakém se nemůžeme 

zříci předpokládaných záruk na základě platných zákonů, bude rozsah a trvání takové záruky minimálním 

požadovaným podle těchto platných zákonů.  

11.8 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

V rozsahu povoleném zákonem společnost nenese odpovědnost a každá přidružená společnost se 

zbavuje všech nároků na ztrátu zisku, nepřímé, přímé, zvláštní nebo následné škody nebo jakoukoli jinou 

ztrátu, která vznikla nebo utrpěná přidruženým subjektem v důsledku (a) porušení smlouvy a/nebo 

smluvních podmínek a/nebo zásad a postupů ze strany přidruženého subjektu; (b) provozování 

podnikání Partnera; (c) jakékoli nesprávné nebo nesprávné údaje nebo informace poskytnuté 

Partnerem; nebo (d) neposkytnutí jakýchkoli informací nebo údajů nezbytných pro to, aby společnost 

mohla provozovat své podnikání, včetně, bez omezení, registrace a přijetí přidružené společnosti do 

plánu odměn nebo výplaty provizí a bonusů. 

Společnost Crowd1 ani žádná z jejích dceřiných společností nenese odpovědnost vůči PŘIDRUŽENÝM 

SPOLEČNOSTEM ani žádným jiným stranám za vzniklé ztráty, náklady nebo výdaje, ztrátu použití a škody 

(následné/náhodné nebo obojí) vyplývající z chyb, opomenutí nebo změn informací, odkazů, stažených 
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materiálů nebo jiných materiálů, které může "AFFILIATE" obdržet nebo s nimiž může přijít do styku,  při 

přístupu na webové stránky. Neposkytujeme žádné záruky za přesnost nebo platnost informací 

poskytovaných v rámci našich služeb generovaných z obecně spolehlivých zdrojů z důvodu odmítnutí 

těchto společností poskytnout právní záruky za své informace. 

Crowd1 nepřebírá žádnou odpovědnost ani právní odpovědnost za jakékoli poskytované služby, výklad 

nebo přijetí jakýchkoli informací dostupných na webových stránkách, crowd1.com nebo na webových 

stránkách třetích stran. VY souhlasíte s přístupem na webové stránky na vlastní riziko a neposkytujeme 

žádnou právní záruku, že informace dostupné nebo získané na těchto webových stránkách jsou naprosto 

přesné a spolehlivé, nebo že přístup na naše servery vás nemůže vystavit virům nebo jiným formám 

poškození. VY chápete, že jste výhradně zodpovědní za škody nebo náklady vyplývající z poškození 

VAŠEHO počítače a jakýchkoli jeho součástí. 

11.9 VEDENÍ ZÁZNAMŮ 

Společnost doporučuje všem přidruženým společnostem, aby vedly úplné a přesné záznamy o všech 

svých obchodních jednáních. 

11.10 VYŠŠÍ MOC 

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění některého ze svých závazků 

podle Smlouvy nebo za jiné neplnění této Smlouvy, pokud je takové zpoždění nebo neplnění způsobeno 

(přímo nebo nepřímo) okolnostmi mimo kontrolu Společnosti, jako jsou mimo jiné události pandemie, 

stávky, pracovních nepokojů, požáru, povodně, zemětřesení,  bouře, výpadky proudu, nepokoje, jednání 

nebo nařízení jakéhokoli vládního nebo místního orgánu, jednání vládních nebo vojenských orgánů, 

mezinárodní sankce, občanské nepokoje, 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 musí 

okamžitě informovat přidružené společnosti dotčené takovou událostí a vynaloží přiměřené obchodní 

úsilí k odstranění nebo překonání překážky plnění. Pokud by událost vyšší moci trvala déle než tři měsíce, 

má společnost právo ukončit smlouvu s okamžitou platností. 

11.11 PORUŠENÍ 

Je povinností každé pobočky dodržovat a udržovat integritu těchto podmínek a  

Podmínky a zásady a postupy. Pokud si Spolupracovník všimne, že se jiný Affiliate dopustí porušení, může 

toto porušení projednat přímo s Partnerem, který porušil pravidla, a odkázat ho na Smluvní podmínky 

a/nebo Zásady a postupy. Pokud si Přidružený partner přeje nahlásit takové porušení Společnosti, musí 

toto porušení podrobně písemně nahlásit Oddělení pro dodržování předpisů. Při odesílání nahlášeného 

porušení označte korespondenci v předmětu jako "NAHLÁŠENÉ PORUŠENÍ SPOLEČNOSTI". 

11.12 ZMĚNY 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit Smlouvu, Smluvní podmínky, 

Plán odměn a Zásady a postupy, jakož i jakékoli jiné zásady a/nebo dokumenty, které jsou součástí 

Smlouvy, její (maloobchodní) ceny, dostupnost produktů a služeb, a to kdykoli bez předchozího 

upozornění, jak uzná za vhodné. Uzavřením Smlouvy o partnerském programu se Partner zavazuje 

dodržovat všechny dodatky nebo úpravy, které se Společnost rozhodne provést, nyní i v budoucnu. 

Změny budou partnerovi sděleny prostřednictvím oficiálních oznámení společnosti, jako je mimo jiné 

zveřejnění na webových stránkách společnosti, zveřejnění v back-office partnera, e-mail, speciální zásilky 
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nebo jiné publikace. Změny jsou účinné a závazné po oficiálním oznámení společnosti. V případě, že 

existuje jakýkoli rozpor mezi původními dokumenty nebo zásadami a jakoukoli takovou změnou, má 

přednost změna.  

11.13 POSTOUPENÍ 

Společnost Crowd1 může kdykoli postoupit nebo převést všechna svá práva a povinnosti vyplývající z 

této Smlouvy na jinou právnickou osobu bez předchozího písemného souhlasu Přidružených společností. 

11.14 USTANOVENÍ O NEZŘEKNUTÍ SE PRÁV 

Žádná povinnost nebo ustanovení v tomto dokumentu a žádný zvyk nebo praxe stran, které jsou v 

rozporu s těmito zásadami a postupy, nepředstavuje zřeknutí se práva společnosti požadovat přesné 

dodržování těchto podmínek. Zřeknutí se společnosti jakéhokoli konkrétního neplnění ze strany 

přidružené společnosti neovlivní ani nenaruší práva společnosti s ohledem na jakékoli následné 

neplnění, ani žádným způsobem neovlivní práva nebo povinnosti jakékoli jiné přidružené společnosti. 

Žádné zpoždění nebo opomenutí ze strany společnosti uplatnit jakékoli právo vyplývající z účinku selhání 

nebo narušit práva společnosti týkající se tohoto nebo jakéhokoli následného nebo budoucího selhání. 

Vzdání se práva ze strany společnosti může být ovlivněno pouze písemně oprávněným úředníkem 

společnosti. 

11.15 ROZHODNÉ PRÁVO 

Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její 

existence, platnosti nebo ukončení, bude postoupen a s konečnou platností vyřešen výhradně rozhodčím 

řízením podle rozhodčích pravidel mezinárodního rozhodčího centra v Dubaji, platných v době žádosti o 

rozhodčí řízení, přičemž tato pravidla jsou považována za začleněná odkazem do této doložky. 

  

Počet rozhodců je jeden.  

Sídlem nebo právním místem rozhodčího řízení je DIFC.  

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

Rozhodným právem této smlouvy je hmotné právo Dubajského mezinárodního finančního centra (DIFC).  

Přidružená společnost se vzdává jakéhokoli práva a příležitosti, které mohou existovat v konkrétní zemi 

nebo jiné jurisdikci, na soudní řízení před porotou.  

Přidružená společnost se vzdává jakéhokoli práva, které může existovat podle zákonů konkrétní země, (i) 

zahájit nebo být stranou nebo v jakékoli skupinové žalobě nebo (ii) konsolidovat nároky tohoto Partnera 

s nároky jiného Partnera, ve kterém je Crowd1 stranou 

11.16 PROMLČECÍ LHŮTY 

Bez ohledu na jakýkoli zákon nebo zákon, který stanoví jinak, musí být jakýkoli nárok nebo důvod 

žaloby vyplývající z těchto smluvních podmínek pro přidružené společnosti nebo s nimi související 

podán do tří (3) měsíců poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, jinak bude navždy promlčen.  
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11.17 ÚPLNÁ SMLOUVA 

Smluvní podmínky, Plán odměn, Zásady a postupy a jakékoli další Zásady a/nebo dokumenty vydané 

Crowd1, které Crowd1 výslovně identifikuje jako součást Smlouvy, jsou začleněny do Smlouvy a 

představují úplnou dohodu stran týkající se jejich obchodního vztahu. 

11.18 NAŘÍZENÍ GDPR   

V rámci své obchodní činnosti zpracovává společnost Crowd1 osobní údaje týkající se jejích zákazníků a 

dalších obchodních kontaktů. Společnost vždy dbá na to, aby osobní údaje zpracovávala odpovědným a 

korektním způsobem v souladu s platnými zákony a předpisy, jako je obecné nařízení EU o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Způsob, jakým společnost Crowd1 zpracovává osobní údaje, je upraven v 

Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o partnerském programu. 

11.19 ODDĚLITELNOST 

Pokud je podle jakéhokoli platného a závazného zákona nebo pravidla jakékoli platné jurisdikce jakékoli 

ustanovení Smlouvy, včetně těchto Smluvních podmínek a Zásad a postupů, nebo jakékoli specifikace, 

standardu nebo provozního postupu, který Společnost předepsala, považováno za neplatné nebo 

nevymahatelné, má Společnost právo změnit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení,  specifikace, 

standard nebo provozní postup nebo jakákoli jejich část v rozsahu požadovaném k tomu, aby byla platná 

a vymahatelná, a Partner je vázán jakoukoli takovou změnou. Změna bude účinná pouze v jurisdikci, ve 

které je požadována. 

11.20 OMEZENÍ ŠKODY 

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, SPOLEČNOST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ 

PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A JINÍ ZÁSTUPCI, NENESOU ODPOVĚDNOST ZA A PŘIDRUŽENÉ  

TÍMTO OSVOBOZUJE VÝŠE UVEDENÉ A VZDÁVÁ SE VEŠKERÝCH NÁROKŮ NA UŠLÝ ZISK,  

NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT  

JAKÉHOKOLI NÁROKU TÝKAJÍCÍHO SE VÝKONNOSTI SPOLEČNOSTI, NEPLNĚNÍ,  

JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ S OHLEDEM NA OBCHODNÍ VZTAH NEBO JINÉ ZÁLEŽITOSTI  

MEZI JAKOUKOLI SPOLEČNOSTÍ A SPOLEČNOSTÍ, AŤ UŽ SE JEDNÁ O SMLUVNÍ DELIKT NEBO  

OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST. SPOLEČNOST NEPŘEKROČÍ A JE TÍMTO VÝSLOVNĚ OMEZENA NA MNOŽSTVÍ 

NEPRODANÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI A / NEBO PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI VLASTNĚNÝCH PŘIDRUŽENOU 

SPOLEČNOSTÍ A JAKÉKOLI PROVIZE DLUŽNÉ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI. 

11.21 OZNÁMENÍ 

Jakákoli komunikace, oznámení nebo požadavek jakéhokoli druhu, který může být požadován nebo si 

přeje dát nebo doručit druhému druhému, musí být písemný a doručen elektronickou komunikací, ať už 

dálnopisem, telegramem, e-mailem nebo telekopií (pokud je potvrzeno písemně doporučenou nebo 

doporučenou poštou, předplacené poštovné,  požadováno potvrzení o vrácení). Každá taková 

komunikace, oznámení nebo výzva se považují za podané nebo doručené dnem potvrzeného odeslání, 

pokud se jedná o elektroniku, nebo v den uvedený na potvrzení o převzetí nebo jiným důkazem, pokud 

je doručení doručeno poštou. 

11.22 POUŽITÍ MATERIÁLU 

Veškeré materiály obsažené na webových stránkách společnosti Crowd1 a jakýkoli jiný obsah jsou 

chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony jako majetek společnosti Crowd1 

Network Ltd. Corporation a kteréhokoli z jejích dceřiných subjektů, pokud není uvedeno jinak. 
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Neoprávněné použití loga, značky nebo jakýchkoli takových firemních materiálů porušuje autorská 

práva, ochranné známky a další zákony. Jako přidružený subjekt můžete stahovat a nebo tisknout 

materiály schválené společností pouze pro použití. Na kopiích, které z materiálu vytvoříte, musí být 

chráněna autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými vlastnickými poznámkami umístěnými 

na webových stránkách společnosti, prezentacích nebo sociálních médiích, které se týkají kopírovaného 

materiálu. Jakýkoli jiný prodej, úprava, reprodukce, redistribuce, zveřejnění nebo další přenos jakýchkoli 

informací od společnosti zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně 

zakázán. 

11.23 RŮZNÉ 

Žádné zpoždění nebo opomenutí kterékoli ze stran při uplatňování jakéhokoli práva podle těchto 

smluvních podmínek pro přidružené společnosti nebude působit jako zřeknutí se tohoto nebo jakéhokoli 

jiného práva. Zřeknutí se práv nebo souhlas udělený druhou stranou při jakékoli příležitosti je účinný 

pouze v tomto případě a nebude vykládán jako překážka nebo zřeknutí se jakéhokoli práva při jakékoli 

jiné příležitosti. 

Popisky obsažené v těchto Smluvních podmínkách pro přidružené společnosti jsou vloženy pouze pro 

usnadnění nebo pro referenci a v žádném případě nedefinují, neomezují, nerozšiřují ani nepopisují 

rozsah Smluvních podmínek pro přidružené společnosti nebo záměr jakéhokoli ustanovení Smluvních 

podmínek pro přidružené společnosti. Záměrem stran je, aby ani smluvní podmínky pro členy, ani žádná 

smlouva v podmínkách pro přidružené společnosti, nebyla vykládána proti žádné ze stran podle 

zvykového práva o konstrukci proti navrhovateli. Je záměrem stran, že uvedené pravidlo se nevztahuje 

na smluvní podmínky pro přidružené společnosti. Strany se vzdávají všech práv na soudní řízení v 

jakékoli žalobě nebo řízení zahájeném v souvislosti s Podmínkami pro přidružené společnosti. Pokud 

bude jakékoli ustanovení Smluvních podmínek pro přidružené společnosti považováno za neplatné nebo 

nevymahatelné jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce nebo v důsledku budoucích legislativních 

opatření, bude takové ustanovení vymáháno v maximálním přípustném rozsahu tak, aby byly realizovány 

záměry stran, jak jsou uvedeny v ustanovení, a všechna ostatní ustanovení Smluvních podmínek pro 

přidružené společnosti zůstanou v plné platnosti a účinnosti. V případě sporu vyplývajícího z nebo 

souvisejícího s Podmínkami pro přidružené společnosti bude mít vítězná strana nárok na přiznání 

poplatků a nákladů na právní zastoupení. 

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek pro přidružené společnosti bude neplatné, 

nezákonné nebo jinak nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tím 

nebude žádným způsobem ovlivněna nebo narušena. Nic v těchto Podmínkách pro Partnery neposkytuje 

Přidruženým společnostem právo, licenci, oprávnění nebo schválení uzavírat závazné dohody s jakoukoli 

osobou nebo subjektem jménem Crowd1. Kromě toho není Crowd1 Affiliate oprávněn přijímat nebo 

vybírat peníze od jakékoli osoby jménem Crowd1. Všechny platby musí být provedeny přímo Crowd1.  

Tyto Smluvní podmínky pro Partnery, Zásady ochrany osobních údajů Crowd1, jakož i všechny ostatní 

podmínky, povinnosti a pravidla zveřejněné na webových stránkách Crowd1, které jsou tímto začleněny 

tímto odkazem.  

V případě, že některé z těchto Podmínek pro partnery mohou být přeloženy do jiného jazyka, bude to 

vždy anglická verze, která je jedinou právně závaznou verzí a překlady mohou být považovány pouze za 

informační prostředek.  
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POZNÁMKA:  

Veškeré dotazy týkající se příjmů, plateb, dotazů na umístění, zrušení, vrácení peněz – budete muset 

odeslat lístek podpory prostřednictvím back-office nebo prostřednictvím formuláře lístku na přihlašovací 

stránce crowd1.com. 

Veškeré dotazy týkající se převodu vlastnictví, odvolání, porušení autorských práv, porušení ochranných 

známek, KYC – budete muset zaslat e-mail na adresu compliance@crowd1.com. 


