
Zmluva nezávislého predajcu / obchodného reprezentanta / distribútora
T-Comunity s.r.o.

T-Comunity s.r.o., IČO: 46264337, DIČ: 2023309068, Ípeľská 11, 82107 Bratislava
Kontakt: www.tcomunity.sk , info@tcomunity.sro.sk , +421 2 32 1999 88, FAX: +421 31 5547 705

Táto zmluva je platná iba vtedy ak sú vyplnené všetky požadované informácie. Akonáhle bude Vaša 
prihláška spracovaná, obdržíte potvrdzovací e-mail o Vašom účte, ktorý bude obsahovať Váš 
distribútorský kód.

Toto je dočasná zmluva nezávislého predajcu. Aby mohol byť Váš stav zmenený z dočasného na 
pernamentný, je nevyhnutné, aby spoločnosť T-Comunity od Vás obdržala nižšie uvedené 
dokumenty vrámci  stanoveného časového obdobia. V prípade neobdržania dokumentov v 
stanovený čas si spoločnosť T-Comunity vyhradzuje právo zadržať vyplatenie provízie a 
dosiahnutých bonusov prípadne aj zrušenie Vášho účtu.

Dokumenty stanovené nižšie by mali byť doručené do sídla spoločnosti doručovateľskou službou 
(nie osobne/faxom/e-mailom).

Dokumenty potrebné pre účet individuálnej osoby
•Zmluva
•Preukaz totožnosti
•Detaily bankového účtu

Dokumenty nevyhnutné pre podnikateľov a spoločnosti
•Zmluva
•Živnostenský list/Oprávnenie podnikať
•Daňová ID karta
•Preukaz totožnosti
•Detaily bankového spojenia

Spracovanie tejto zmluvy môže trvať 10 pracovných dní. Ak si želáte, aby Vám bol kód distribútora 
pridelený skôr kontaktujte nás e-mailom na job@tcomunity.biz .

Registračné údaje:
Meno...........................................................Priezvisko...........................................................................
Pohlavie: MUŽ / ŽENA / UNI
Trvalé bydlisko (ulica, číslo, PSČ, mesto):
…............................................................................................................................................................
Rodné číslo _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ alebo IČO _ _ _ _ _ _ _ _ DIČ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Meno priameho nadriadeného................................................................................................................
Distribútorský kód priameho nadriadeného...........................................................................................

Kontaktné údaje:
Telefón: …..........................................   Mobil: ….......................................
e-mail: …......................................................................................................

Pokračovanie na ďalšej strane...
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Informácie o držiteľovi bankového účtu na ktorý bude vyplácaná provízia:
Názov banky:.................................................................................................
Adresa banky:................................................................................................
Meno a priezvisko držiteľa účtu:...................................................................
IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC (SWIFT) kód: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Provízia je vyplácaná len z reálne vytvoreného obratu za aktuálny mesiac to znamená že provízia 
bude vyplatená len za predané produkty a služby ktoré boli v danom mesiaci zaplatené a nie za 
predané ale nezaplatené produkty a služby. Distribútor súhlasí a dáva spoločnosti T-Comunity plnú 
moc aby za neho vypracovával provízne dokumenty na základe ktorých mu bude vyplácaná 
provízia na jeho bankový účet. Províziu nieje možné vyplácať v hotovosti ani zasielať na výplatu v 
hotovosti cez doručovateľské spoločnosti. Províznu faktúru bude distribútor dostávať od 
spoločnosti T-Comunity elektronicky na e-mail, v prípade doručovania v papierovej tlačenej verzií 
si môže spoločnosť T-Comunity účtovať poplatok za vystavenie a odoslanie cez doručovateľskú 
spoločnosť. Spoločnosť T-Comunity vypláca minimálne 75% provízie v mene EUR a do 25% môže 
distribútorovi vyplatiť v lokalnej mene.

Distribútor má právo na províziu a extra bonusy pri dosiahnutí predom stanovených cieľov ako je 
uvedené v brožúre obchodného zástupcu. Spoločnosť T-Comunity má právo usporiadať rôzne 
verejne akcie pre zákazníkov na podporu predaja alebo interné akcie a súťaže pre distribútorov za 
účelom zvýšenia produktivity a tržby, ktoré môže distibútor využiť a ktoré niesú uvedené v brožúre 
obchodného zástupcu. Distribútor nemá právny nárok domáhať sa extra bonusov či už tých vopred 
stanovených alebo určených na podporu predaja.

Distribútor má právo požiadať spoločnosť T-Comunity po splnení vopred stanovených podmienok 
na prehodnotenie tejto zmluvy a jej zmenu na pracovnú zmluvu o trvalom pracovnom pomere. 
Spoločnosť T-Comunity následne podľa jeho predchádzajúcich výkonov rozhodne či distribútorovi 
umožní takúto zmenu. Distribútor nemá právny nárok domáhať sa takejto zmeny zmluvy.

Táto zmluva spolu s dokumentmi s názvom brožúra obchodného zástupcu a zmluvné podmienky, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy pre nezávislého predajcu / obchodného reprezentanta 
/ distribútora. Pred podpisom tejto zmluvy získal záujemca všetky uvedené dokumenty. Nezávislý 
predajca / obchodný reprezentant / distribútor podpisuje túto zmluvu, pričom svojim podpisom 
potvrdzuje že si všetky hore uvedené dokumenty dôkladne prečítal, obsahu porozumel a akceptuje 
ich. Aktuálne dokumenty nájde nezávislý predajca / obchodný reprezentant / distribútor na stránke 
spoločnosti T-Comunity www.tcomunity.sk .

Za účelom spracovania tejto zmluvy, dokumentov, objednávok a žiadostí, svojim podpisom 
súhlasím že spoločnosť T-Comunity bude spracovávať moje osobné údaje. Táto zmluva je 
uzatváraná dobrovoľne bez nátlaku na dobu neurčitú, platí do vypovedania ktorejkoľvek zmluvnej 
strany.

Svojim podpisom potvrdzujem že som si dôkladne prečítal túto zmluvu, brožúru obchodného 
zástupcu a zmluvné podmienky týkajúce sa tejto zmluvy.

________________________ _________
Spoločnosť T-Comunity s.r.o. Distribútor
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