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Sąlygos 

„Zepter BizzClub“  

 

„Zepter BizzClub“ – tai bendrovės „Zepter International“ hibridinė prekyvietė, kurią 

administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „Zepter International“ (toliau – „Zepter“), 

įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios juridinis adresas: A. 

Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius.   

„BizzClub“ – tai vieta visiems vyresniems nei 18 metų fiziniams asmenims ir juridiniams 

asmenims; klubo partneriai gali pirkti ir parduoti „Zepter“ produktus, taip pat 

rekomenduoti klubą kitiems ir gauti pelno iš kiekvieno sandorio.  

Narystė nemokama, neįpareigojanti, o jos suteikiami privalumai galioja visame 

pasaulyje.  

1. Prisijunkite prie „Zepter BizzClub“  

Registruokitės internetu svetainėje www.zepter.lt arba naudodamiesi „Zepter“ mobiliąja 

programėle. Registruotis taip pat galima ir ne internetu bet kurioje „Zepter“ firminėje 

parduotuvėje ir visoje šalyje veikiančiuose „Zepter“ biuruose arba pas kitus „BizzClub“ 

partnerius. Kiekvienam asmeniui ar įmonei leidžiama turėti tik vieną registruotą 

paskyrą. 

 

1. „Zepter BizzClub“ narystės PRIVALUMAI 

a. Iki 50 % NUOLAIDA perkamiems produktams 

Partneriai gali įsigyti „Zepter“ produktų su konkrečiu metu numatytomis nuolaidomis 

privilegijuotiems pirkėjams, kurios priklauso nuo partnerio statuso.  

Partnerio nuolaida galioja perkant svetainėje www.zepter.lt, visose „Zepter“ atstovybėse 

visame pasaulyje, taip pat perkant iš kito „Zepter“ partnerio. 

b. Rekomenduokite partnerius ir uždirbkite iki 10 % premiją  

http://www.zepter.lt/
http://www.zepter.lt/
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Už pirmąjį rekomenduoto partnerio pirkinį besąlygiškai mokama iki 10 % dydžio 

premija. Norint gauti Rekomendavimo premiją už kiekvieną vėlesnį rekomenduoto 

partnerio pirkinį, reikia pasiekti sąlyginę pardavimo apimtį.  

 

Rekomendavimo premija skiriama, kai partneris atsiskaito, gauna prekes ir neatsisako 

sutarties. 

Rekomendavimo premija gali būti atsiimta tik partnerio gyvenamojoje šalyje.  

Sukauptą Rekomendavimo premijos vertę galima panaudoti „Zepter“ produktams 

įsigyti. Partneriui taikoma atitinkama privilegijuoto pirkėjo kaina. Pagal atitinkamos 

šalies įstatymus gali būti reikalaujama sumokėti minimalią įmoką. 

Vienoje paskyroje sukaupta Rekomendavimo premija negali būti perkelta į kitą nario 

paskyrą.  

 

c. Parduokite ir uždirbkite iki 40 % komisinių 

 

Pardavimo atveju partneris gali gauti iki 40 % pardavimo komisinių nuo kiekvieno 

sandorio vertės. 

Partneris taip pat turi teisę gauti iki 5 % bazinį komisinį atlyginimą už kiekvieną 

asmeniškai rekomenduotų partnerių pardavimo sandorį.  

 

Partnerio paskyra, uždirbtos premijos ir komisiniai neperduodami ir negali būti 

bendrinami ar jungiami su kitomis partnerio paskyromis. 

Partneriui tenka visi teisės aktuose nustatyti mokestiniai įsipareigojimai už gautą įmoką 

ir komisinį atlyginimą. Jei tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus, „Zepter“ gali 

išskaityti visus teisės aktais nustatytus mokesčius nuo įmokų ir komisinių. 

„Zepter“ gali pareikalauti, kad partneris pateiktų banko duomenis, kad „Zepter“ galėtų 

sumokėti premijas ir (arba) komisinius.  

Rekomendavimo premija ir komisiniai už pardavimo sandorį nustatomi ir 

apskaičiuojami pagal taikomą rinkodaros planą. 

d. Mėgaukitės kitų privalumų gausa 
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Partneris taip pat gali naudotis privilegijuotiems pirkėjams skirtais visų kitų „Zepter“ 

paslaugų pasiūlymais: medicinos paslaugomis, apgyvendinimo viešbutyje paslauga ir 

kultūros renginių pasiūlymais. Be to, partneriai gaus kvietimus į medicininius ir 

mokslinius seminarus bei konferencijas, produktų pristatymus ir naujų produktų 

pristatymo renginius, taip pat naujausių įžvalgų ir patarimų apie „Zepter“ produktų 

naudojimą. Narys taip pat gaus ir informacijos apie laisvas darbo vietas įmonėje. 

2. INTERNETINĖ APLINKA 

„BizzClub“ partneriai gali bet kuriuo metu ir be jokių apribojimų reklamuoti ir 

pardavinėti „Zepter“ produktus, naudodamiesi „Zepter“ elektroninės parduotuvės 

partnerių nuorodomis. 

Jei partneris nori pardavinėti „Zepter“ prekes el. parduotuvėse, tam naudodamas 

asmeninę svetainę ar trečiosios šalies platformą, jis turi gauti išankstinį raštišką 

„Zepter“ sutikimą. 

Partnerio sukurtoje ir (arba) valdomoje svetainėje negalima: 

• kopijuoti ir imituoti oficialių „Zepter“ svetainių išvaizdos; 

• sudaryti įspūdžio, kad tai yra oficiali „Zepter“ interneto svetainė; 

• naudoti „Zepter“ prekės ženklo produktų, paslaugų ir programų prekės 

ženklų ir pavadinimų (svetainės pavadinime, interneto domeno adrese ir 

svetainės turinyje). 

3. KOMUNIKACIJA 

Prisijungdamas prie „BizzClub“ partneris automatiškai užsiregistruoja gauti ir taip pat 

sutinka gauti iš „Zepter“ pasiūlymus partneriams, informaciją apie gaminius, 

atsiliepimus ir pasitenkinimo apklausas bei kitus su „BizzClub“ susijusius pranešimus. 

Partneris gali bet kada atsisakyti gauti tokius pranešimus, tačiau tokiu atveju narys 

nebegaus el. laiškų apie asmeninį statusą klube, apdovanojimus ar turimus privalumus. 

4. DUOMENŲ APSAUGA  

Iš partnerių surinktus asmens duomenis, susijusius su „Zepter BizzClub“, įskaitant (bet 

neapsiribojant) informaciją apie pirkimo elgseną, naudosime ir atskleisime 

vadovaudamiesi „Zepter“ privatumo politika. Partneris sutinka, kad tokius duomenis 
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„Zepter“ vardu gali tvarkyti trečiosios šalys ir jie gali būti atskleisti nacionaliniams ar 

tarptautiniams „Zepter“ grupės nariams. Taikoma „Zepter“ duomenų apsaugos 

deklaracija, kurią galima peržiūrėti spustelėjus šią nuorodą https://shop.zepter.lt/lt-

LT/Rules/Privacy-policy.   

5. NARYSTĖS NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS  

Partneris turi teisę bet kada paprašyti nutraukti jo narystę, panaikinant paskyrą. 

Nutraukęs narystę, partneris netenka visų sukauptų privalumų, apdovanojimų ir 

partnerio statuso. 

Kilus bet kokiam įtarimui dėl piktnaudžiavimo, partneris gali būti nedelsiant pašalintas. 

„Zepter“ gali savo nuožiūra keisti šias Sąlygas arba jų atsisakyti be išankstinio įspėjimo. 

Galiojančios sąlygos skelbiamos svetainėje www.zepter.lt . 

6. ĮVAIRIOS NUOSTATOS 

a. Akcinių pasiūlymų galiojimo laikotarpiu bendrovė „Zepter“ savo nuožiūra 

akcines prekes gali pakeisti kitomis savo asortimento prekėmis. 

b. Komisiniai už pardavimą ir Rekomendavimo premija mokami pagal bendrovės 

„Zepter“ vidaus taisykles. Suma mažinama išskaitant mokesčius, įmokas ir kitas 

leidžiamas išskaityti išlaidas.  

 

7. ATSAKOMYBĖ  

„Zepter“ neatsako už jokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes ar žalą, susijusią su 

„Zepter BizzClub“ programa. Tačiau „Zepter“ dės visas pastangas, kad partneris galėtų 

gauti sukauptą atlygį, jei „Zepter BizzClub“ programa nutrūktų. 

8. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA 

Šios Sąlygos neapriboja ir neturi būti aiškinamos kaip ribojančios „Zepter“ teises iškelti 

bylą kitai šaliai kitame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Bylos iškėlimas vienoje ar 

keliose jurisdikcijose neturi užkirsti kelio iškelti bylą kitoje jurisdikcijoje, 

nepriklausomai nuo to, ar tos bylos nagrinėjamos kartu, ar ne. 

9. SUSISIEKITE SU MUMIS 

https://shop.zepter.lt/lt-LT/Rules/Privacy-policy
https://shop.zepter.lt/lt-LT/Rules/Privacy-policy
http://www.zepter.lt/
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Jei jums kyla klausimų dėl šių Sąlygų ar „Zepter BizzClub“ programos, galite susisiekti 

su mumis el. paštu office@zepter.lt. 

mailto:office@zepter.lt

