REGULAMIN
RO-PARTNERS KLUB ROZWOJU OSOBISTEGO
(ang. RO-Partners Development Club)

§1
DEFINICJE
1. Prowadzący Klub – Akademia Osiągnięć RO-GROUP Marek Waberski, ul.
Podhalańska 18/15, 34-400 Nowy Targ – prowadzący RO-Partners Klub
Rozwoju Osobistego.
2. Cena Detaliczna – cena produktów ustalana i publikowana przez
Prowadzącego Klub, po jakiej sprzedaje on produkty w sklepie
internetowym.
3. Cena Partnera - Cena Detaliczna, która może zostać pomniejszona przez
Prowadzącego Klub, po jakiej Partnerzy KRO nabywają produkty.
4. Kwota przekazana do Programu Partnerskiego (KPP) – liczba punktów
(wskazana w momencie zakupu) przekazywana do Programu Partnerskiego od
dokonanego zakupu, która jest podstawą do wyliczania premii rabatowych w
ramach Programu Partnerskiego.
5. Numer Partnera KRO – unikalny, składający się z liter lub cyfr, ciąg znaków
przypisany do Partnera KRO w momencie przyjęcia do KRO.
6. Opiekun – Partner KRO, którego rekomendacja doprowadziła do
członkostwa innego podmiotu w Klubie Rozwoju Osobistego.
7. Partner KRO – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która przystąpiła do Klubu Rozwoju
Osobistego i zarejestrowała się w statusie Sympatyk lub Klient.
8. RO-Partners Plan Premii Rabatowych - zasady obliczania premii
rabatowych dla członków KRO.
9. Premia rabatowa to przysługujące wynagrodzenie lub rabat za polecanie
produktów/usług dostępnych na platformie internetowej www.ro-partners.pl
wyliczanej zgodnie z zasadami określonymi w Planem Premii Rabatowych
RO-Partners
10. RO-Partners Klub Rozwoju Osobistego (KRO) – grupa wszystkich
Partnerów KRO.
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11. Program Partnerski – program w ramach, którego uczestnicy mogą nabywać
produkty oferowane przez Prowadzącego Klub oraz otrzymywać premie
rabatowe wyliczane zgodnie z zasadami określonymi w RO-Partners Planie
Premii Rabatowych.
12. RO-PARTNERS LTD. - spółka zarejestrowana w UK, która jest dzierżawcą
platformy internetowej www.ro-partners.pl, zgodnie z umową dzierżawy
zawartą między RO-PARTANERS LTD. a firmą AKADEMIA OSIAGNIEC
RO-GROUP MAREK WABERSKI.

§2
CZŁONKOSTWO W KLUBIE ROZWOJU OSOBISTEGO
1. Partnerem KRO może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która została zarekomendowana przez
Partnera KRO lub samodzielnie złożyła wniosek o członkostwo w KRO.
2. Wstępni, zstępni oraz małżonek może należeć jedynie do struktury Partnera
KRO. Wskazane osoby nie mogą należeć do struktur innego Partnera KRO.
3. Partner KRO może posiadać wyłącznie jeden Numer Partnera KRO.
Posiadanie więcej niż jednego konta w systemie informatycznym jest
zabronione.
4. W przypadku dokonania dodatkowej rejestracji w systemie wynagrodzenie lub
rabaty będą naliczanie wyłącznie na pierwszym koncie użytkownika.
5. W celu uzyskania statusu Partnera KRO kandydat zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku o przyjęcie do Klubu Rozwoju Osobistego, poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej
Prowadzącego Klub,
2) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu
Regulaminu Klubu Rozwoju Osobistego, RO-Partners Planie Premii
Rabatowych oraz wyrażania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
6. Decyzję o przyjęciu kandydata do Klubu Rozwoju Osobistego podejmuje
Prowadzący Klub w terminie 7 dni od daty wypełnienia wymagań, o których
mowa w niniejszym Regulaminie.
7. Prowadzący Klub zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosku w
przypadku, gdy kandydat podał błędne, niepełne lub nieprawdziwe dane.
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8. Prowadzący Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata do
Klubu Rozwoju Osobistego. W szczególności zastrzega sobie prawo do
odmowy, gdy:
1) Kandydat był członkiem Klubu Rozwoju Osobistego, a jego
członkostwo ustało w wyniku naruszenia przez niego niniejszego
Regulaminu, RO-Partners Planu Premii Rabatowych lub innych
norm prawnych lub etycznych,
2) Kandydat jest już członkiem Klubu Rozwoju Osobistego.

9. Kandydat staje się członkiem Klubu Rozwoju Osobistego z dniem
pozytywnej decyzji o przyjęciu do Klubu Rozwoju Osobistego.
10. Uprawnienie do naliczania premii wynikających z RO-Partners Planu
Premii Rabatowych przysługuje z chwilą zawarcia stosownej umowy z
Prowadzącym Klub. Zawarcie umowy równoznaczne jest z zarejestrowaniem
się na stronie www.ro-partners.pl lub www.ropartners.eu poprzez
wypełnieniem wymaganych danych w systemie informatycznym.
11. Prawa i obowiązki Partnera KRO nie mogą zostać przeniesione na inną
osobę bez zgody Prowadzącego Klub, za wyjątkiem przeniesienia praw i
obowiązków w wyniku dziedziczenia, przy czym mogą być one przyznane
tylko jednej osobie z grona spadkobierców, wskazanej w orzeczeniu sądu lub
wyznaczonej przez wszystkich uprawnionych ze spadku spadkobierców w
drodze wspólnego oświadczenia złożonego w formie notarialnej lub w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
12. Partner KRO zobowiązany jest do aktualizowania danych w systemie
informatycznym niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówień oraz
wypłaty wynagrodzeń lub korzystania z rabatów określonych w RO-Partners
Planie Premii Rabatowych.
13. W przypadku stwierdzenia, że dane członka Klubu Rozwoju Osobistego są
błędne, niepełne, nieprawdziwe lub nieaktualne, Prowadzący Klub zastrzega
sobie prawo do zawieszenia statusu Partnera KRO.
14. Prowadzący Klub może pozbawić statusu Partnera KRO w wyniku
naruszenia przez Partnera KRO niniejszego Regulaminu, RO-Partners
Planu Premii Rabatowych lub innych norm prawnych lub etycznych z
zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
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15. Członkostwo w Klubie Rozwoju Osobistego może wygasnąć na mocy
porozumienia stron.
16. Ponowne przystąpienie do Klubu Rozwoju Osobistego, przez podmiot, który
przestał być członkiem Klubu Rozwoju Osobistego możliwe jest po upływie
12 miesięcy od dnia ustania członkostwa.
17. W przypadku ustania członkostwa w Klubie Rozwoju Osobistego wszyscy
zarekomendowani przez Partnera KRO członkowie Klubu Rozwoju
Osobistego zostaną przypisani pod członka Klubu Rozwoju Osobistego,
który rekomendował tego Partnera KRO.
18. W przypadku, gdy członek Klubu Rozwoju Osobistego wycofa zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, jego status Partnera KRO wygasa.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU ROZWOJU OSOBISTEGO
1. Członek Klubu Rozwoju Osobistego ma prawo do nabywania produktów/
usług od Prowadzącego Klub po aktualnej cenie widocznej w momencie
zakupu na platformie internetowej www.ro-partners.pl lub www.ropartners.eu
2. Za zakup produktów członek Klubu Rozwoju Osobistego otrzymuje punkty,
których wysokość określona jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
Przez zakup rozumie się zawarcie umowy kupna w myśl Regulaminu Sklepu
Internetowego Prowadzącego Klub.
3. Członek Klubu Rozwoju Osobistego ma prawo do premii rabatowej
wyliczanej zgodnie z zasadami określonymi w RO-Partners Planie Premii
Rabatowych.
4. Do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 ma prawo wyłącznie
Partner KRO prowadzący działalność gospodarczą lub osoba, która zawarła
stosowną umowę z Prowadzącym Klub. Pozostali Partnerzy KRO mają
prawo o wykorzystania zebranych punktów wyłącznie w formie rabatów na
produkty oferowane przez Prowadzącego Klub.
5. Szczegółowe warunki naliczania punktów oraz wypłaty wynagrodzenia i
rabatów określone są w RO-Partners Planie Premii Rabatowych.
6. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Prowadzący Klub
zobowiązany będzie do odprowadzenia należnych danin publicznych (m.in.
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na
podatek dochodowy) wysokość otrzymanego wynagrodzenia lub rabatu
zostanie pomniejszona o ich wysokość.
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7. Członek Klubu Rozwoju Osobistego nie jest pracownikiem, agentem, ani
komisantem Prowadzącego Klub, jak również nie jest przedstawicielem
Prowadzącego Klub z innego tytułu, chyba że strony wyraźnie postanowiły
inaczej, zachowując przy tym formę pisemną, pod rygorem nieważności.
8. Członek Klubu Rozwoju Osobistego ma prawo do posługiwania się
materiałami promocyjnymi Prowadzącego Klub w celach sprzedaży lub
promocji produktów i Prowadzącego Klub.
9. Posługiwanie się materiałami promocyjnymi, o których mowa w poprzednim
ustępie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych przez Prowadzącego
Klub.
10. Członek Klubu Rozwoju Osobistego jest zobowiązany do rzetelnego i
zgodnego ze stanem faktycznym informowania o działalności oraz produktach
Prowadzącego Klub.
11. Członek Klubu Rozwoju Osobistego jest zobowiązany do powstrzymania
się od wszelkich działań, które mogłyby godzić w dobry wizerunek
Prowadzącego Klub.
12. Członek Klubu Rozwoju Osobistego wykonujący działalność polegającą na
świadczeniu usług promocyjnych dla Prowadzącego Klub prowadzi
działalność we własnym imieniu, na własne ryzyko i własny rachunek.
13. Zmiana Opiekuna możliwa jest za zgodą Prowadzącego Klub po 12
miesiącach od daty zgłoszenia zamiaru zmiany Opiekuna w systemie
informatycznym.
§4
PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazywane Prowadzącego Klub dane osobowe kandydata lub członka
Klubu Rozwoju Osobistego przetwarzane są przez Prowadzącego Klub
wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego wniosku lub wykonywania umów,
które ich łączą. Kandydat lub członek Klubu Rozwoju Osobistego, wyraża
jednocześnie zgodę na przekazanie niezbędnych danych osobowych
podmiotom obsługującym Prowadzącego Klub oraz ewentualnym następcom
prawnym Prowadzącego Klub.
2. Kandydat lub członek Klubu Rozwoju Osobistego może wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Prowadzący Klub.
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4. Kandydatowi lub członkowi Klubu Rozwoju Osobistego przysługuje prawo
do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia.
5. Prowadzącego Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
wynikające z podania błędnych danych.
6. W celach statystycznych oraz w celu podwyższania jakości obsługi
świadczonej przez Prowadzącego Klub, korzysta on z informacji
zapisywanych przez serwer na komputerze kandydata lub członka Klubu
Rozwoju Osobistego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym
połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Partner KRO może
w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała
takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Prowadzącego Klub
informuje jednak, że nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić
prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego. Szczegółowe zasady
dotyczące plików cookies określa Polityka Cookies, dostępna w systemie
informatycznym Prowadzącego Klub.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest RO-Partners Plan Premii
Rabatowych
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu
mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie stosunki pomiędzy podmiotami
określonymi w niniejszym Regulaminie a Prowadzącym Klub są regulowane
i interpretowane według prawa polskiego.
4. Spory jakie mogą wyniknąć z przepisów niniejszego Regulaminu będą
rozstrzygane polubownie, a w razie braku osiągnięcia porozumienia, przez sąd
właściwy dla Prowadzącego Klub.
5. Prowadzącego Klub może dokonać zmiany Regulaminu, o której każdy
członek Klubu Rozwoju Osobistego jest informowany za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres wskazany przez członka Klubu Rozwoju
Osobistego. Zmiana może być dokonana w szczególności z powodu:
konieczności dostosowania przepisów Regulaminu do obowiązujących
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przepisów prawa powszechnie obowiązującego, istotnej zmiany okoliczności
faktycznych lub prawnych.
6. W terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu członek Klubu
Rozwoju Osobistego ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na
proponowaną zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia o odmowie
wyrażenia zgody, przekazanego w wyżej wskazanym terminie, będzie
równoznaczny z akceptacją proponowanej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody
na zaproponowaną zmianę Regulaminu złożona, w powyższym terminie,
będzie równoznaczna ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w Klubie
Rozwoju Osobistego.
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RO-Partners Plan Premii Rabatowych
RO-Partners Plan Premii Rabatowych określa zasady naliczania punktów, których
liczba jest podstawą skorzystania z rabatów lub wypłaty wynagrodzenia dla
Partnerów Klubu Rozwoju Osobistego.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

I
Dodatkowe Definicje
Partnerzy Twojego Klubu Rozwoju Osobistego - tworzą wszyscy
zarejestrowani Partnerzy KRO, którzy zostali zarekomendowani przez
Opiekuna.
Twoja Społeczność Klubu Rozwoju Osobistego - tworzą wszyscy Partnerzy
KRO zarejestrowani w Twoim Klubie Rozwoju Osobistego RO-Partners.
Klauzula 50% - zakłada, że przy obliczaniu udziału w premii, do obrotu
Opiekuna wliczane jest maksymalnie 50% obrotu uzyskanego przez
Partnera KRO (bezpośrednio rekomendowanego do KRO przez Opiekuna),
jeżeli ten Partner KRO również spełnił warunek uzyskania tej samej premii.
Klient – osoba zarejestrowana w Klubie RO-Partners w statusie Klient
(inaczej Partner KRO w statusie Klient)
Sympatyk – osoba zarejestrowana w KRO w statusie Sympatyk (inaczej
Partner KRO w statusie Sympatyk)
Status Partner - osoba, która zarejestrowała się w strefie Polska i dokonała
zakupów własnych na łączną kwotę 497 zł, jak również osoba, która
zarejestrowała się w strefie UK i dokonała zakupów własnych na łączną kwotę
60 funtów
Status Partner Plus - osoba, która zarejestrowała się w strefie Polska i
dokonała zakupów własnych na łączną kwotę 2400 zł (od września 2017
obowiązują promocyjne warunki tj. 1800 zł) lub dokonała sprzedaży
bezpośredniej w ujęciu historycznym na poziomie 7200 zł (od września 2017
obowiązują promocyjne warunki tj. 4600 zł) jak również osoba, która
zarejestrowała się w strefie UK i dokonała zakupów własnych na łączną kwotę
460 funtów (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 340
funtów) lub dokonała sprzedaży bezpośredniej w ujęciu historycznym na
poziomie 1380 funtów (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj.
900 funtów)
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8. Status Partner Premium - osoba, która zarejestrowała się w strefie Polska i
dokonała zakupów własnych na łączną kwotę kwotę 5800 zł (od września
2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 4200 zł) lub dokonała sprzedaży
bezpośredniej w ujęciu historycznym na poziomie 17400 zł (od września 2017
obowiązują promocyjne warunki tj. 11700 zł) jak również osoba, która
zarejestrowała się w strefie UK i dokonała zakupów własnych na łączną kwotę
1070 funtów (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 800
funtów) lub dokonała sprzedaży bezpośredniej w ujęciu historycznym na
poziomie 3210 funtów (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj.
2300 funtów)
9. Status Partner VIP - osoba, która dokonała zakupów własnych na łączną
kwotę kwotę 10000 zł (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj.
7100 zł) lub dokonała sprzedaży bezpośredniej w ujęciu historycznym na
poziomie 30000 zł (od września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj.
20000 zł) jak również osoba, która zarejestrowała się w strefie UK i dokonała
zakupów własnych na łączną kwotę 1800 funtów (od września 2017
obowiązują promocyjne warunki tj. 1400 funtów) lub dokonała sprzedaży
bezpośredniej w ujęciu historycznym na poziomie 5400 funtów (od września
2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 4000 funtów)
10. Status Partner Diamond - osoba, która dokonała zakupów własnych na
łączną kwotę kwotę 14800 zł (od września 2017 obowiązują promocyjne
warunki tj. 10500 zł) lub dokonała sprzedaży bezpośredniej w ujęciu
historycznym na poziomie 39320 zł (od września 2017 obowiązują
promocyjne warunki tj. 30000 zł) jak również osoba, która zarejestrowała się
w strefie UK i dokonała zakupów własnych na łączną kwotę 2680 funtów (od
września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 2000 funtów) lub dokonała
sprzedaży bezpośredniej w ujęciu historycznym na poziomie 8040 funtów (od
września 2017 obowiązują promocyjne warunki tj. 6000 funtów)
11. Strefa Polska - cześć systemu obejmująca osoby zarejestrowane w ROPartners.pl, które w momencie rejestracji podały kraj pobytu: Polska.
12. Strefa UK - cześć systemu obejmująca osoby zarejestrowane w ROPartners.pl, które w momencie rejestracji podały kraj pobytu: Wielka Brytania.
13. Poziomy generacji – tworzą wszyscy Partnerzy KRO, którzy znajdują się w
strukturze Opiekuna przyjmując zasadę, że pierwszy poziom tworzą
Partnerzy KRO pozyskani bezpośrednio przez Opiekuna, a kolejne niższe
poziomy tworzą Partnerzy KRO, którzy zostali pozyskani przez Partnerów
KRO wyższego poziomu.

9

14. Bezpośredni Partner - Partner zarejestrowany z Twojego ID
15. Sprzedaż bezpośrednia - skuteczna sprzedaż produktu oferowanego przez
Prowadzącego Klub za pośrednictwem Partnera/Sympatyka/Klienta,
bezpośredniemu Partnerowi/Sympatykowi/Klientowi
16. RO-SKLEP - sklep internetowy dostępny w ramach Ro-Partners
17. Zakup własny - zakup przez Partnera KRO dowolnego produktu czy usługi.
18. Prowizja - naliczona i wyrażona w PLN złotych kwota należnego
wynagrodzenia Partnerom KRO za pośredniczenie w sprzedaży produktów
czy usług dostępnych w RO-Sklep,
19. Wartość produktu - cena dostępna w sklepie internetowym dla Klienta czy
Sympatyka. Cena Sympatyka i Klienta jest równa.
20. Kod Rabatowy - kod rabatowy wygenerowany przez osobę w statusie
Partner, który może być przekazany na zakupy własne wyłącznie
bezpośredniemu Sympatykowi czy Klientowi.
21. Noga - to bezpośredni Partner KRO i cały jego zespół Partnerów KRO
22. Czynny Partner - Partner, który dokonał zakupów na łączną kwotę 497 zł lub
100 funtów, w minionych 12 miesiącach.
23. Okres Rozliczeniowy - to okres równy miesiącu kalendarzowemu.

II
Obliczanie liczby punktów oraz uzyskiwanie rabatów
STAŁY RABAT PARTNERSKI
1. Stały rabat w wysokości do 10% na zakupy własne w sklepie internetowym
Prowadzącego Klub uzyskuje osoba w statusie Partner, czyli osoba która
dokonała zakupów na łączną kwotą co najmniej 497 zł lub 100 funtów
(uzyskanie poziomu Start-up).
2. Jeżeli różnica pomiędzy ceną oferowaną osobie w statusie Partner a ceną
oferowaną Klientowi czy Sympatykowi, wynosi mniej niż 10%, rabat równy
jest różnicy tych cen. W przypadku równych cen osoby w statusie Partner i
Klienta czy Sympatyka, rabat nie jest naliczany.

10

PREMIA RABATOWA 1
1. Za każdego Klienta oraz Sympatyka, który dokonał zakupu własnego w
sklepie internetowym Prowadzącego Klub dzięki sprzedaży bezpośredniej,
osoba w statusie Partner otrzymuje punkty w wysokości wynikającej z
różnicy ceny dla osoby w statusie Partner a Sympatyka czy Klienta.
2. Premia Rabatowa 1 pomniejszana jest o rabat wynikający z kodu rabatowego
jaki przekazała osoba w statusie Partner bezpośredniemu Klientowi czy
Sympatykowi.
3. Premia Rabatowa 1 naliczana jest również za zakupy własne Klientów i
Sympatyków, znajdujących się w Twojej Społeczności Klubu Rozwoju
Osobistego w przypadku kiedy między Tobą a tymi Klientami czy
Sympatykami nie ma innej osoby w statusie Partner.
4. Jeżeli różnica pomiędzy ceną oferowaną osobie w statusie Partner a ceną
oferowaną Klientowi czy Sympatykowi wynosi mniej niż 10%, premia
równa jest różnicy tych cen. W przypadku równych cen osoby w statusie
Partner i Klienta czy Sympatyka premia nie jest naliczana.
5. Warunkiem uzyskania Premii 1 jest posiadanie statusu minimum. Partner

PREMIA RABATOWA 2
Premia Generacyjna
1. Partner KRO otrzymuje punkty za zakupy dokonane przez Partnerów
Twojego Klubu Rozwoju Osobistego.
2. Naliczanie liczby punktów odbywa się na poszczególnych poziomach
generacji przyjmując zasadę, że Partner KRO otrzymuje punkty w określonej
procentowo wysokości w stosunku do KPP przypisanej do produktów
zakupionych przez jego Partnerów Twojego Klubu Rozwoju Osobistego.
3. Przypisuje się procentowy udział w KPP na następującym poziomie:
20% KPP za pierwszy poziom generacji
4. Warunkiem otrzymywania punktów z premii generacyjnej jest spełnienie w
miesiącu rozliczeniowym następujących wymogów:
1) Status Czynnego Partnera
2) Posiadanie statusu minimum Partner PLUS.
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3) Zalogowanie się w danym miesiącu w systemie informatycznym
Prowadzącego Klub,
4) Zapisanie w ostatnich dwunastu miesiącach co najmniej trzech nowych
Partnerów KRO (bezpośrednio ze swojego Numeru Partnera KRO).
PREMIA RABATOWA 3(1) i 3(2)
Premia Generacyjna
1. Partner KRO otrzymuje punkty za zakupy dokonane przez Partnerów
Twojego Klubu Rozwoju Osobistego.
2. Naliczanie liczby punktów odbywa się na poszczególnych poziomach
generacji przyjmując zasadę, że Partner KRO otrzymuje punkty w określonej
procentowo wysokości w stosunku do KPP przypisanej do produktów
zakupionych przez jego Partnerów Twojego Klubu Rozwoju Osobistego.
3. Przypisuje się procentowy udział w KPP na następującym poziomie:
5% KPP za drugi poziom generacji - PREMIA 3(1)
5% KPP za trzeci poziom generacji - PREMIA 3(2)

4. Warunkiem otrzymywania punktów z premii generacyjnej jest spełnienie w
miesiącu rozliczeniowym następujących wymogów:
1) Status Czynnego Partnera
2) Posiadanie statusu minimum Partner VIP.
3) Zalogowanie się w danym miesiącu w systemie informatycznym
Prowadzącego Klub,
4) Zapisanie w ostatnich dwunastu miesiącach co najmniej trzech nowych
Partnerów KRO (bezpośrednio ze swojego Numeru Partnera KRO).

PREMIA RABATOWA 4
1. Partnerzy KRO posiadający Status Czynnego Partnera Diamentowego
otrzymują do proporcjonalnego podziału punkty w wysokości 3% sumy KPP
uzyskanej przez Partnerów Twojego Klubu Rozwoju Osobistego z
zachowaniem klauzuli 50%.
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2. Warunkiem otrzymywania punktów z premii 4 jest spełnienie w miesiącu
rozliczeniowym następujących wymogów:
5) Status Czynnego Partnera
6) Posiadanie statusu minimum Partner Diamentowego.
7) Zalogowanie się w danym miesiącu w systemie informatycznym
Prowadzącego Klub,
8) Zapisanie w ostatnich dwunastu miesiącach co najmniej trzech nowych
Partnerów KRO (bezpośrednio ze swojego Numeru Partnera KRO).

ZASADY NALICZANIA, WYPŁATY i WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW.
1. Jeden punkt w programie jest równowartością jednego złotego polskiego (dla
strefy UK jeden punkt w programie jest równowartością 0,2 funta
brytyjskiego)
2. Zgromadzone przez Partnera KRO punkty wygasają (w przypadku ich
niewykorzystania na wypłatę wynagrodzenia lub niewykorzystania w formie
rabatu) z upływem trzeciego miesiąca od chwili ich uzyskania.
3. Możliwość wykorzystania punktów w celu wypłaty wynagrodzenia lub
uzyskania rabatów jest możliwa po spełnieniu warunków: opłacenia
zakupionych produktów, za które zostały naliczone punkty, upłynięcia terminu
pozwalającego na odstąpienie od zakupu produktu, dostarczenia towaru lub
wykonania usługi.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane po uzyskaniu co najmniej 100 punktów, które
spełniają warunek określony w ust. 3.
5. Należne wynagrodzenie czy kwota do wykorzystania w formie rabatu
dostępne jest do wypłaty Partnerowi w 14 dniu kolejnego miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym nastąpił zakup produktu czy usługi, za
który należy się wynagrodzenie czy rabat. W przypadku zakupionego
szkolenia, należne wynagrodzenie czy kwoty do wykorzystania w formie
rabatu dostępne są do wypłaty w 14 dniu kolejnego miesiąca, następującego
po miesiącu w którym odbyło się szkolenie za które należy się wynagrodzenie
czy rabat.
6. Zmiana Statusu w Klubie RO-Partners następuje automatycznie po spełnieniu
wymaganych kryteriów.
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7. Premia Rabatowa wykorzystana jako rabat na zakup kolejnych produktów czy
usług nie może być większa jak 90% wartości zakupywanych produktów czy
usług.
8. Wybrani Partnerzy klubu RO-Partners mogą otrzymywać dodatkową Premię
za promocje Klubu RO-Partners oraz za polecanie produktów/usług.
9. Partnerzy zarejestrowani w strefie Polska, chcąc wypłacić naliczoną Premie
powinni wystawić Rachunek/Fakturę na firmę Akademia Osiągnięć RO-Group
Marek Waberski ul.Podhalańska 18/15 34-400 Nowy Targ NIP 735-177-27-14
tytułem: „Promocja Klubu Rozwoju RO-Partners” z terminem płatności do 14
dni.
10. Osoby, które nie są płatnikami podatku VAT wystawiają fakturę/rachunek na
kwotę netto naliczoną w systemie RO-Partners (naliczone Premie do wypłaty
widoczne są w zakładce ROZLICZENIA/Moje wypłaty)
11. Osoby, które są płatnikami VAT wystawiają fakturę/rachunek na kwotę brutto
naliczoną w systemie RO-Partners (naliczone Premie do wypłaty widoczne są
w zakładce ROZLICZENIA/Moje wypłaty)
12. Partnerzy zarejestrowani w strefie Wielka Brytania, chcąc wypłacić naliczoną
Premie powinni wystawić Rachunek/Fakturę na firmę: ROPARTNERS LTD.
ENTERPRISE HOUSE OFFICE S9, FOLESHILL, CV6 5NX COVENTRY,
tytułem: „RO-Partners Development Club Promotion” z terminem płatności
do 14 dni.
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