
Deklarácia štýlu prace Konzultantov Spoločnosti Dr.Nona.

I. Dohoda o spolupráci:

1. „Dohoda o spolupráci” je základný dokument, potvrdzujúci súčinnosť
na sieťovom marketingu Spoločnosti "Dr.Nona". 

2. Dohoda sa uzatvára dobrovoľne, v súlade s prianím zainteresovanej osoby, ktorá 
musí mať OP.

3. Každý konzultant môže byť registrovaný v Spoločnosti „Dr.Nona” iba pod jedným 
registračným číslom (I.D.).

4. Konzultant Spoločnosti má právo kedykoľvek rozviazať dohodu o spolupráci a to 
písomne u ľubovoľného regionálneho zástupcu Spoločnosti

5. Konzultant organizuje svoju činnosť zhodne s právnymi predpismi, v rámci svojej
živnosti alebo hospodárskej činnosti, či inou formou.

6. Konzultant získava produkty „Dr. Nona”, zaoberá sa ich distribúciou a náborom 
spolupracovníkov, dodržujúc ustanovenia aktuálneho marketingového plánu 
spoločnosti „Dr. Nona International Ltd”. 

II. Etické zásady určuje ETICKÝ KÓDEX DISTRIBÚTOROV SPOLOČNOSTI
„DR.NONA INTERNATIONAL” Ltd,

Zásadné ustanovenia:
1. Obchodná činnosť začína u mňa – nie je „zlý” Sponzor ani Konzultant.
2. Každé centrum Spoločnosti „Dr.Nona - EU” je otvorené každému Konzultantovi.
3. Každý Konzultant má právo účasti na všeobecných školeniach ľubovoľného lídra,

ktoré sa konajú v priestoroch hradených D.N.I.-EU.
4. Pokiaľ sa sponzori dohodnú, môže nový konzultant v prvom mesiaci práce využiť 

pomoc a rady iného sponzora, pokiaľ je jeho sponzor vzdialený.
5. Konzultant, ktorý prizval k spolupráci novú osobu,  má prednostné právo s ňou 

podpísať dohodu o spolupráci /ak sa oslovená osoba nerozhodne inak/.
6. Pokiaľ Konzultant pozval novú osobu na prezentáciu, ktorej sa sám nemôže 

zúčastniť, musí „zabezpečiť” svoj kontakt, požiadať svojho sponzora alebo iného 
konzultanta, aby venoval jeho osobe pozornosť. Požiadaný Konzultant uzavrie 
dohodu z pozvanou osobou pod Konzultanta ktorý ju pozval.

7. Pokiaľ dôjde k podpísaniu Dohody  v rozpore s opísaným spôsobom v bode II./6., 
osoba ktorá „ukradla“ kontakt je napomenutá a podpísaný nový Konzultant prejde
pod správneho sponzora.

8. Konzultant sa zaväzuje:
 Spravodlivo vykonávať všetky záväzky voči klientom, kolegom i iným osobám;
 Využívať spôsoby a stratégiu práce, ktoré neuškodia iným Konzultantom 

a spolupracovníkom ako aj dobrému menu Spoločnosti či sieťovému 
marketingu.

9. Sponzor sa zaväzuje poučiť svojho Konzultanta o spôsobe práce, produkcii 
a spolupráci so spoločnosťou Dr Nona.

III. Zásady práce

1. Každý Konzultant Spoločnosti sa zaväzuje dodržiavať ceny stanovené pre krajinu,
v ktorej sa predaj realizuje. 
Predaj v iných cenách ako je oficiálny cenník (tzv. dumping) je zakázaný a má za 
následok okamžité rozviazanie Dohody o spolupráci!



2. Predaj produktov v lekárňach, obchodoch a iných priestoroch maloobchodného 
predaja je zakázaná. Na takýchto miestach je možná iba reklamná a informačná 
činnosť.

3. Internetová stránka Konzultanta musí povinne obsahovať jasne viditeľnú 
informáciu, že ide o stránku  Nezávislého distribútora.
Adresa domény internetovej stránky Konzultanta nemôže začínať heslom 
„drnona”, pretože ide o názov určený pre spoločnosť a jej regionálne sklady.
Prípustná je adresa (e-mail) napr. alexdrnona, ankadrnona, zdraviedrnona atd.

4. Je absolútne zakázané predávať produkty v internetových či iných licitáciách. Je 
prípustný predaj cez internet, pokiaľ sa realizuje v 100% klientskej cene v zhode 
s aktuálnym cenníkom spoločnosti.

5. Pokiaľ na internetových stránkach Konzultantov sú ohlasované akcie zľav alebo 
darčekov, nemôžu obsahovať produkciu „Dr. Nona” (považovalo by sa to za 
dumping). Darčekom môžu byť iba informačné a reklamné predmety.

6. Konzultant nie je oprávnený podávať nepravdivé informácie alebo garancie k 
produktom.

7. Konzultant nie je oprávnený kopírovať akékoľvek firemné materiály a použiť logo 
spoločnosti bez povolenia /okrem vizitiek, kde je označený ako nezávislý 
distribútor, resp. konzultant alebo distribútor spoločnosti/ . 

8. Publikácia článkov a reklama v médiách musí byť odsúhlasená zodpovedným 
zástupcom „D.N.I.-EU”.

9. Je prísne zakázané prednášať, hovoriť a rozdávať materiály iných marketingových 
firiem na školeniach o produktoch či marketingu Dr.Nona, v priestoroch hradených 
D.N.I-EU, alebo kdekoľvek, kde sa školenie realizuje.

10. Pokiaľ Konzultant  poruší akékoľvek ustanovenie vyššie opísané, nasledujú tieto 
sankčné kroky:

- Pri prvom porušení je vinník písomne upozornený (netýka sa to
cenového dumpingu, v tom prípade sa Dohoda ruší z okamžitou 
platnosťou!),

- Pri druhom porušení - Rada Riaditeľov vysiela žiadosť
k Prezidentovi spoločnosti ( cez regionálneho zástupcu a s jeho 
súhlasom) aby s takouto osobou bola rozviazaná dohoda a bola 
vyškrtnutá zo zoznamu v databáze spolupracovníkov. 

- osoba vyškrtnutá zo zoznamu za porušenie pravidiel, nemá právo 
podpísať novú Dohodu o spolupráci.

Rada Riaditeľov „Dr. Nona” Slovensko,
Regionálny zástupca „D.N.I.-EU”
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