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Noteikumi un nosacījumi 

ZEPTER BizzClub  

 

ZEPTER BizzClub ir uzņēmuma ZEPTER INTERNATIONAL tirdzniecības vieta, ko 

pārvalda “Zepter International” (turpmāk “ZEPTER”), uzņēmums, kas izveidota un 

darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lietuva, kuras juridiskā 

adrese ir: A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Viļņa.  

BizzClub ir domāta ikvienai fiziskai personai, kas ir vecāka par 18 gadiem, kā arī 

juridiskai personai, kuras partneri pērk un pārdod Zepter produktus, kā arī 

rekomendē jaunus Kluba biedrus, vienlaikus gūstot peļņu no katras pārdotās 

vienības. 

Dalība klubā ir bezmaksas, kas sniedz vērtīgas priekšrocības jebkurā pasaules malā.  

1. PIEVIENOJIETIES ZEPTER BizzClub 

Reģistrējieties tiešsaistē vietnē https://shop.zepter.lt/ vai izmantojot Zepter mobilo 

aplikāciju. Jūs varat piereģistrēties arī bezsaistē jebkurā Zepter veikalā, Zepter birojā 

vai ar citu BizzClub partneru starpniecību. Katrai personai vai uzņēmumam ir atļauts 

tikai viens reģistrācijas konts. 

 

1. ZEPTER BizzClub PRIEKŠROCĪBAS 

a. Pērciet ar ATLAIDI līdz pat 50% apmērā 

Partneri var iegādāties Zepter produktus ar konkrētajā brīdī paredzēto priviliģēto 

atlaidi atkarībā no partnera statusa. 

Partnera atlaide ir spēkā pirkumiem vietnē https://shop.zepter.lt/ visās ZEPTER vietās 

visā pasaulē, kā arī pērkot preces pie cita Zepter partnera. 

b. Iesakiet partnerus un nopelniet līdz pat 10% komisijas  

Komisija par jaunu ieteikto dalībnieku ir līdz 10%, kas tiek piešķirta brīdī, kad 

ieteiktais dalībnieks veic savu pirmo pirkumu. Lai nopelnītu komisiju par katru 

nākamo pirkumu, ko veic ieteiktie partneri, ir jāsasniedz noteikts pārdošanas apjoms. 

https://shop.zepter.lt/
https://shop.zepter.lt/
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Ieteikuma komisija tiek izmaksāta, kad partneris ir apmaksājis un saņēmis preci, un 

nav atteicies no sava līguma. 

Ieteikuma komisiju var saņemt tikai partnera dzīvesvietas valstī. 

Kumulatīvās ieteikuma komisijas vērtību var izmantot ZEPTER produktu iegādei. Šādā 

gadījumā tiek piemērota atbilstošā partnera priviliģētā cena. Atsevišķās valstīs var tikt 

piemērots minimālais maksājums saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem. 

Vienā kontā uzkrāto ieteikuma komisiju nevar pārskaitīt uz cita dalībnieka kontu.  

 

c. Pārdodiet un nopelniet līdz 40% komisijas 

 

Veicot pārdevumu, partnerim ir tiesības uz pārdošanas komisiju līdz 40% no katras 

darījuma vērtības. 

Partnerim pienākas arī pamatkomisija līdz 5% par katru personīgi ieteiktā partnera 

veikto pārdošanu. 

 

Nopelnītās prēmijas un komisijas nevar pārskaitīt uz cita partneru kontu, kā arī nevar 

tās nevar koplietot vai apvienot ar citu partneru komisijām. 

Partneris sedz visas likumā noteiktās nodokļu saistības par saņemto prēmiju vai 

komisiju. Ja to pieprasa likums, ZEPTER ieturēs no prēmijas un komisijas juridiski 

piemērojamos nodokļus. 

ZEPTER var pieprasīt partnerim iesniegt bankas rekvizītus, lai izmaksātu prēmiju 

un/vai komisiju. 

Prēmijas un komisijas par pārdošanu tiek regulētas un aprēķinātas saskaņā ar 

piemērojamo Mārketinga plānu. 

d. Izbaudiet citu priekšrocību pasauli 

Partnerim ir arī dažādi citi priviliģēti piedāvājumi saistībā ar citiem Zepter 

pakalpojumiem: piemēram, medicīnas pakalpojumi, izmitināšana viesnīcās, kā arī 

kultūras pasākumi. Partneri saņem ielūgumus uz medicīnas un zinātnes semināriem 

un kongresiem, produktu prezentācijām un jaunu produktu ieviešanas pasākumiem, 
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kā arī uz pasākumiem saistībā ar jaunākajām atziņām un padomiem par Zepter 

produktu lietošanu. Kluba biedrs saņem arī informāciju par uzņēmumā esošajām 

vakancēm. 

2. TIEŠSAISTES VIDE 

BizzClub partneri var reklamēt un pārdot Zepter produktus bez ierobežojumiem, 

izmantojot Zepter e-veikala filiāļu saites. 

Zepter preču pārdošanai e-veikalos, izmantojot personīgo vietni vai trešās puses 

platformu, partnerim ir jāsaņem iepriekšēja, rakstiska Zepter piekrišana. 

Partnera izveidotā un/vai pārvaldītā vietne nedrīkst: 

• Kopēt un atdarināt oficiālo ZEPTER vietņu izskatu; 

• Radīt iespaidu, ka tā ir ZEPTER oficiālā vietne; un/vai 

• Izmantot Zepter zīmola produktu, pakalpojumu un programmu, preču zīmes 

un tirdzniecības nosaukumus (vietnes nosaukumā, interneta domēna 

adresē un vietnes saturā). 

3. KOMUNIKĀCIJA 

Pievienojoties BizzClub, partneris automātiski tiek reģistrēts un piekrīt saņemt Zepter 

partneru piedāvājumus, informāciju par produktiem, atsauksmes un apmierinātības 

aptaujas, kā arī citu ar BizzClub saistītu informāciju. 

Partneris var jebkurā laikā atteikties no ziņojumu saņemšanas. Šādā gadījumā 

dalībnieks vairs nesaņems e-pasta ziņojumus par personīgā kluba statusu, balvām vai 

pieejamajām priekšrocībām. 

4. DATU AIZSARDZĪBA  

Personas datus, kas tiek savākti no partneriem saistībā ar ZEPTER BizzClub, tostarp, 

bet neaprobežojoties ar pirkšanas uzvedību, mēs izmantosim un izpaudīsim saskaņā 

ar https://shop.zepter.lt/lv-LT/Rules/Privacy-policy. Partneris piekrīt, ka šādus datus 

ZEPTER vārdā var apstrādāt trešās personas un tos var izpaust nacionālajiem vai 

starptautiskajiem ZEPTER grupas dalībniekiem. ZEPTER datu aizsardzības deklarācija ir 

norādīta tālāk norādītajā saitē:  

https://shop.zepter.lt/lv-LT/Rules/Privacy-policy
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5. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN GROZĪJUMI  

Partnerim ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt dalībnieka konta darbības pārtraukšanu. 

Pēc līguma pārtraukšanas, partneris zaudē visus uzkrātos ieguvumus, atlīdzības un 

partnera statusu. 

Jebkuras aizdomas par ļaunprātīgām darbībām var novest pie tūlītējas partnera 

statusa anulēšanas. 

Zepter pēc saviem ieskatiem var mainīt šos noteikumus vai atteikties no tiem bez 

iepriekšēja brīdinājuma. Piemērojamie Noteikumi un nosacījumi tiks publicēti tīmekļa 

vietnē https://shop.zepter.lt/ 

6. DAŽĀDI 

a. Veicot akcijas piedāvājumus, Zepter uzņēmums pēc saviem ieskatiem 

piedāvājuma darbības laikā var piedāvāt citus produktus no sava sortimenta, kā 

arī to aizstājējus. 

b. Pārdošanas komisija un ieteikuma komisija tiek izmaksāta saskaņā ar Zepter 

uzņēmuma iekšējiem noteikumiem. Summa tiek aprēķināta, ieskaitot 

nodokļus, iemaksas un citas pieļaujamās izmaksas.  

 

7. ATBILDĪBA  

ZEPTER nav atbildīgs par tiešām vai netiešām sekām vai zaudējumiem saistībā ar 

ZEPTER BizzClub programmu. Tomēr ZEPTER darīs visu iespējamo, lai partneris varētu 

saņemt savu uzkrāto atlīdzību ZEPTER BizzClub programmas pārtraukuma gadījumā. 

8. PIEMĒROJAMIE LIKUMI UN JURISDIKCIJA 

Šie noteikumi neierobežo un nevar tikt interpretēti kā ierobežojoši Zepter tiesībām 

celt prasību pret otru pusi citā kompetentās jurisdikcijas tiesā. Tiesvedības uzsākšana 

vienā vai vairākās jurisdikcijās neliedz uzsākt tiesvedību citā jurisdikcijā, neatkarīgi no 

tā, vai šīs tiesvedības notiek vienlaikus. 

9. SAZINIETIES AR MUMS 

https://shop.zepter.lt/
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Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai ZEPTER BizzClub 

programmu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz office@zepter.lt 
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