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Všeobecné obchodní podmínky
Společnost Perfect Network, Inc., se sídlem 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas CA 91302, Kalifornie, Spojené
státy americké, IČ (California Corporate Number): 3420518 vydává tuto „Všeobecné obchodní podmínky“ (dále jen
„podmínky“), které blíže vymezují a upřesňují práv1a a povinnosti smluvních stran při uzavírání budoucích kupních
prostřednictvím webových stránek www.mytrees.global.

1)

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky společnosti Perfect Network, Inc. upravují veškeré vztahy společnosti Perfect Network, Inc. se všemi uživateli
(právnickými i fyzickými osobami) webu www.mytrees.global. Dále tyto podmínky upravují veškeré obchodní vztahy
společnosti Perfect Network, Inc., které se týkají reklamní činnosti a marketingu, zpracování dat, správy sítí a zprostředkování
obchodu a služeb.
Perfect Network, Inc. je obchodní společnost: Perfect Network, Inc. se sídlem 26565 West Agoura Road Suite 200, Calabasas
CA 91302, Kalifornie, Spojené státy americké, IČ (California Corporate Number): 3420518, zastoupena Vladimírou Anderson,
ředitelkou společnosti.

2)

Právní vztahy

Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi
společností Perfect Network, Inc. a klientem, se řídí českým právním řádem a především příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice,
se zpracováním mých osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před těmito podmínkami.
Uživatel, klient nebo zprostředkovatel tímto potvrzuje, že s obsahem těchto podmínek společnosti Perfect Network, Inc. a
podmínek užívání serverů, souhlasí.
Servery jsou určeny pro právnické osoby veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, bez ohledu na skutečnost, že jsou
nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR. Případné spory se řeší pomocí zákonů
České republiky.

3)

Definice smlouvy

Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená podle ustanovení § 1785 a násl. a § 2079 a násl. občanského zákoníku, kterou
se zájemce o koupi zaváže uzavřít se Společností (Perfect Network, Inc., se sídlem 26565 West Agoura Road Suite 200,
Calabasas CA 91302, Kalifornie, Spojené státy americké, IČ (California Corporate Number): 3420518; dále jen „Společnost“)
smlouvu kupní na určitý, ve Smlouvě specifikovaný počet druhově určených FGT (Fast Growing Tree). Jednotlivé nabídky
počtu stromů Společnost prezentuje formou balíčků. Zároveň zájemce zmocní Společnost k prodeji stromů a má nárok na
podíl z odměny.
Předmětem Smlouvy je závazek budoucího prodávajícího a budoucího kupujícího uzavřít k výzvě druhé smluvní strany, ovšem
nejpozději do 12 let od uzavření Smlouvy, kupní smlouvu, jejímž předmětem bude koupě a prodej movitých věcí, tzn. určitý
specifikovaný počet druhově určených FGT. Kupní smlouva bude uzavřena nejdříve poté, co FGT bude způsobilé k prodeji.
Zároveň budoucí kupující dává budoucímu prodávajícímu zmocnění k prodeji předmětu Smlouvy, a to za cenu obvyklou.
Součástí Smlouvy jsou tyto podmínky, dále souhlas a poučení při registraci týkající se ochrany osobních údajů MY TREES a
etický kodex MY TREES v jejich současné podobě, a společně tvoří úplnou dohodu mezi Společností a Spolupracovníkem
(jak je definován níže) a nahrazují jakékoli předchozí dohody, vyjádření nebo počiny.
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Balíček
Startovací balíček mytrees, Balíček mytrees100, balíček mytrees500, balíček mytrees1500, balíček mytrees3000, balíček
mytrees9000 nebo balíček mytrees15000.

Kompenzační a marketingový plán MY TREES
Tento dokument tvoří nedílnou součást Smlouvy mezi Spolupracovníkem a Společností. Obsahuje podrobné informace o typech
bonusů, které vyplácí Společnost Spolupracovníkům, a o požadavcích pro oprávnění k jejich získání, o hodnostech, kterých je
možné dosáhnout při postupu přes jednotlivé úrovně systému MY TREES a o odměnách a oceněních souvisejících s každou
kariérní úrovní. Kromě toho stanoví způsob výpočtu bonusů a čas a způsob jejich zpřístupnění Spolupracovníkům.

Spolupracovník
Podnikatel MY TREES (PMT), který přijal návrh Smlouvy, a to elektronicky prostřednictvím webové stránky
www.mytrees.global.

Aktivní (obchodní pozice)
Pozice Spolupracovníka, který zakoupil jakýkoliv Balíček, který Společnost nabízí.

Oprávněná (obchodní pozice)
Pozice Spolupracovníka, který má alespoň dvě osobně sponzorované Aktivní pozice v Silnější větvi a alespoň jednu osobně
sponzorovanou Aktivní pozici v Slabší větvi.

Dvousložkový systém
Systém, který rozděluje Spolupracovníky na minimálně Aktivní pozici na dva týmy neboli větve: Silnější a Slabší větev. O
rozdělování rozhoduje PMT (konkrétní sponzor).

Pozice MY TREES
Pozice, kterou vlastní nebo provozuje jeden PMT pod jedním uživatelským jménem. Každý PMT může mít jednu (1) pozici
MY TREES.

Podnikatel MY TREES (PMT)
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku a která vlastní některý z
následujících balíčků: startovací balíček mytrees, balíček mytrees100, balíček mytrees500, balíček mytrees1500, balíček
mytrees3000, balíček mytrees9000 nebo balíček mytrees15000. Podnikatel MY TREES není zaměstnancem, partnerem,
zástupcem, představitelem, makléřem, držitelem licence nebo joint venture Společnosti. Někteří Podnikatelé MY TREES mohou
mít také titul LÍPA, TOPOL, DUB, BUK, PLATAN nebo SEKVOJA, což jsou hodnosti udělované Společností v souladu s
podmínkami uvedenými v Kompenzačním a marketingovém plánu, který je součástí těchto podmínek.
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STARTOVACÍ BALÍČEK MYTREES

PMT, který vlastní startovací balíček mytrees

MYTREES100

PMT, který vlastní balíček mytrees100

MYTREES500

PMT, který vlastní balíček mytrees500

MYTREES1500

PMT, který vlastní balíček mytrees1500

MYTREES3000

PMT, který vlastní balíček mytrees3000

MYTREES9000

PMT, který vlastní balíček mytrees9000

MYTREES15000

PMT, který vlastní balíček mytrees15000

Bonusy
Přímé bonusy, Dvousložkové bonusy a Generační bonusy jsou definovány v ČÁSTI 4 – BONUSY.

Pooly
Společně Dubový pool, Platanový pool a Sekvojový pool. Všechny jsou definovány v ČÁSTI 4 – BONUSY.

Výplatní období
Jeden týden. Bonusy jsou počítány a vypláceny týdně v neděli 23.00 hodin SEČ., když systém uzavírá týden (viz. bod 1. v
Příloze).

WOW – objem obchodů WOW
WOW je zkratka pro objem obchodů, který vytváří jednotlivá větev PMT. WOW se používá jako základ pro výpočet bonusů,
přičemž 1 WOW = 1 USD. WOW je množství balíčků, které kupují Spolupracovníci v rámci každého týmu v dolní linii na
základě dvousložkového systému. Společnost si vyhrazuje právo WOW zcela dle svého uvážení přizpůsobovat a upravovat.

Celkový objem obchodů (Celkový WOW)
Každý balíček zakoupený v systému sítě MY TREES, vyjma startovacího balíčku mytrees, má přidělený „WOW“ (viz
předcházející definice). Celkový objem obchodů je celková výše WOW nashromážděných od doby, kdy se Spolupracovník
dostal na pozici Oprávněný. Celkový WOW je jedním z kritérií používaných pro stanovení úrovně vedení.

Provizní objem obchodu (Provizní WOW)
Každý balíček zakoupený v systému sítě MY TREES má přidělený „WOW“, a to vyjma startovacího balíčku mytrees(viz
předcházející definice). Část Celkového objemu obchodů ve větvi PMT, z které nebyly, ale ještě mohou být vyplaceny bonusy,
se nazývá „provizní“.

Povinná produkce
Podmínka pro vyplácení provize a bonusů pro PMT je nutnost osobně zakoupit nakoupit alespoň 1 strom měsíčně. V případě,
že tak PMT neučiní, stává se jeho pozice neaktivní.

Převod
WOW, z kterého nebyly vyplaceny bonusy a nebyl mu přiřazen status „propadlý“ nebo „zrušený“, bude převeden z jednoho
Výplatního období do následujícího, pokud pozice zůstává aktivní. Nepřiřazený WOW v Silnější větvi bude převeden do příštího
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Výplatního období.

Vyšší větev
Větev ve dvousložkovém systému s větším objemem nahromaděného WOW v daném Výplatním období.

Nižší větev
Větev ve dvousložkovém systému s menším objemem nahromaděného WOW v daném Výplatním období.

Dolní linie
Úplný soubor vztahů mezi PMT a jeho/jejím týmem ve dvousložkovém systému. Je to rodokmen každého PMT.

Generace
Všichni PMT, kteří jsou přímo sponzorováni PMT, plus všechny osoby, jejichž sponzorská linie pochází od tohoto PMT. První
generace PMT je ten PMT, kterého jste osobně zaregistrovali, druhá generace jsou PMT, které osobně zaregistroval PMT první
generace, kterého jste osobně zaregistrovali.

Sponzor
PMT, který souhlasí, že ponese odpovědnost za poskytování pomoci s obchodem a rozvoj jiného PMT ve své vlastní generaci
tím, že bude PMT učit obchodovat a bude mu pomáhat, povzbuzovat, vzdělávat a podporovat ho. „Sponzor“ má také za úkol
seznámit potenciální nové PMT s obchodními příležitostmi MY TREES a pomoci jim zaregistrovat se jako nový PMT. PMT mají
možnost sponzorovat neomezený počet PMT.

Úrovně vedení
Po splnění určitých požadavků uvedených v tomto Kompenzačním a marketingovém plánu MY TREES je osoba v obchodní
pozici převedena na vyšší úroveň vedení a získává nárok dostávat případné vyšší bonusy díky vyšším výplatním limitům. Jedná
se o tzv. kariérní úrovně.

Maximální výplatní limit
Je to nejvyšší možná částka bonusů, kterou je možné obdržet od Společnosti na obchodní pozici za Výplatní období. Maximální
částky se liší podle typu obchodního balíčku a úrovně vedení.

Maximální vystavení riziku
Je to maximální celková hodnotu balíčků, které může PMT vlastnit (viz. bod 2. Přílohy).

Osobní referenční odkaz
Osobní referenční odkaz je jedinečná URL, který umožňuje PMT zaslat link případným Spolupracovníkům, které uvedete na
MY TREES.
Potenciální Spolupracovník, který se přihlásí na www.mytrees.global kliknutím na Osobní referenční odkaz, bude umístěn
do týmu PMT. Následně má PMT možnost v aplikaci Moje kancelář v sekci Binární strom umístit nově registrované
Spolupracovníky.
Potenciální Spolupracovník se zaregistruje pod jménem PMT a bude sponzorován PMT, jehož Osobní referenční odkaz použil
naposledy při přístupu na www.mytrees.global a následném přihlášení.
Pokud potenciální Spolupracovník nechce, aby byl zaregistrován pod jménem, jehož referenční odkaz použil, může změnit
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Sponzora při registračním procesu následujícím způsobem:
Při vyplňování online registračního formuláře a před dokončením registrace může potenciální Spolupracovník změnit
uživatelské jméno Sponzora.
PMT mohou používat své Osobní referenční odkazy při své komunikaci, na svých vlastních osobních webových stránkách, na
stránkách sociálních médií a na dalších online a offline produktech v souladu s pravidly stanovenými Zásadami a postupy
MY TREES.

Osobně sponzorovaný
Kterýkoliv PMT nebo uchazeč, kterého konkrétní PMT zaregistroval do systému MY TREES.

Potvrzený
Potvrzený znamená, že bylo do systému MY TREES při registraci řádně zapsáno identifikační číslo Podnikatele.
Spolupracovník neobdrží žádnou výplatu, dokud jeho účet není „potvrzený“.

Fast growing tree (FGT)
Rychle rostoucí dřeviny jsou dřeviny s krátkou dobou obmýtí a s hmotovým přírůstkem významně převyšujícím průměrný
hmotový přírůstek ostatních dřevin. Pro svůj rychlý růst a „výtěžnost“ se pěstují jako energetické plodiny pro výrobu
obnovitelné energie, jako zdroj kvalitního dřeva, ale i pro rychlé obnovení zelených porostů ozdravujících krajinu a ovzduší.
Doba obmýtí je střední dobou růstu, po níž jsou stromy v lese pokáceny. Závisí na druhu lesa a na rychlosti přirůstání dřeva,
která je dána druhovým složením lesa, kvalitou půdy a klimatickými podmínkami. Obmýtí se u nízkých lesů pohybuje obvykle
pod hranicí 20 let, u lesů vysokokmenných kolem 100 let.

Obchodní prezentace
Prezentace za účelem prodeje Balíčků.

Volná obchodní pozice
Pozice, na které se Zájemce zaregistruje a zakoupí pouze startovací balíček mytrees.

4)

Jak se můžete zúčastnit

Kterýkoli Podnikatel MY TREES (PMT), jehož žádost byla přijata a který vlastní Balíček MY TREES, může využívat nabídku
Společnosti v souladu se zde uvedenými pravidly.
Umístěním nabídky prodeje Balíčků na webových stránkách vyzývá Společnost podnikatele k podání objednávek za účelem
uzavření Smlouvy. Zájemce projevuje svoji vůli uzavřít Smlouvu vyplněním a odesláním formuláře prostřednictvím webových
stránek. V průběhu registračního procesu má zájemce povinnost vyplnit své jméno, příjmení a emailovou adresu.
Společnost projevuje svoji vůli uzavřít Smlouvu potvrzením objednávky zájemce na emailovou adresu zájemce, kterou uvedl
v objednávce.
Smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zájemce ze strany Společnosti zájemci (Podnikateli). Od tohoto
okamžiku vznikají mezi zájemcem (Podnikatelem) a Společností vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Smlouvou a
obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém nebo anglickém jazyce, dle volby zájemce při vyplnění objednávky.
Účast na Obchodní prezentaci je zcela zdarma. „Volné obchodní pozice“ vytvořené splněním registračního procesu, to znamená
zakoupení startovacího balíčku mytrees.
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Balíčky MY TREES

5)

Společnost sestavila Balíčky obsahující různé položky s různými limity výplaty bonusů a jinými výhodami a také náklady s
nimi související (viz. bod 3. Přílohy). Druh balíčku si volí zájemce bez omezení.
Balíčky je možné koupit během procesu registrace na www.mytrees.global.
Systém automaticky generuje faktury za každý zakoupený Balíček mytrees. Tyto faktury jsou k dispozici a je možné je
stáhnout z aplikace Moje kancelář. Faktura je autentická, bez podpisu a razítka, v souladu s příslušnými zákony.
Veškeré nákupy a náklady se počítají v měně USD.
Platby za Balíčky probíhají prostřednictvím bankovního převodu na účet Společnosti v Raiffeisen BANK, číslo účtu
52746306/5500, IBAN CZ8055000000000052746306, SWIFT RZBCCZPP. Podnikatel je povinen uhradit cenu
společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Společnost nebude schopna platbu identifikovat a
poskytnout včas požadované plnění.

6)

Bonusy

PMT si mohou vydělat následujících pět typů bonusů:
Přímý bonus
Dvousložkový bonus - binár Generační bonus
Pooly
Ostatní odměny

Výpočet bonusů
Bonusy se počítají na základě WOW. Při nákupu Balíčků se automaticky započítá WOW.

Výplata bonusů
Bonusy jsou počítány v časech a dnech, které stanoví Společnost, tento platební kalendář je podrobně popsán v bodě 4.
Přílohy.

7)

Podmínky pro vyplacení bonusů

Všeobecné podmínky
Ve chvíli připisování bonusů nemůže být příjemcova pozice neaktivní. Pro připisování bonusů je nutné, aby pozice byla aktivní
u přímého bonusu, nebo oprávněná u bonusů ostatních.
Spolupracovník i jeho/její obchodní pozice musí splňovat podmínky pro různé typy bonusů. Požadavky na oprávnění jsou
kontrolovány vždy, když systém uzavírá týden.
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Podmínky vyplácení bonusů na bankovní účet
Pokud PMT v kterémkoli týdnu požádají prostřednictvím Mé kanceláře o výplatu peněz do páteční půlnoci, tyto peníze budou
vyplaceny ve středu následujícího týdne.
Společnost má právo zkontrolovat a prověřit oprávněnost všech transakcí, které Podnikatel prostřednictvím systému provedl.
Kromě toho má Společnost také právo prozkoumat všechny pohledávky a závazky vyplývající z jakýchkoliv jiných právních
vztahů mezi Podnikatelem a Společností. Pokud má Společnost za Podnikatelem jakoukoliv pohledávku, je Společnost
oprávněna započíst tuto pohledávku proti splatné částce, kterou Podnikatelem požaduje k vyplacení, nebo držet peníze v
úschově do té doby, než bude tento nárok se Společností vyřešen.

A)

Přímý bonus

Nárok na přímý bonus vznikne tehdy, když Spolupracovník zakoupí jakýkoliv balíček, vyjma startovacího
balíčku mytrees. Přímé bonusy se ihned objevují v Mé kanceláři jako Čeká na odeslání.
Pokud obchodní pozice není v době, kdy systém uzavírá týden, aktivní, Přímé bonusy nejsou připsány. Týdenní výplatní
potenciál pro Přímé bonusy není omezen.
PMT mají možnost sponzorovat neomezený počet PMT.
Výše připsaných Přímých bonusů se liší v závislosti na zakoupených Balíčcích.
Při každém nákupu balíčku mytrees100 sponzor dostává 10 USD. Při každém nákupu balíčku mytrees500 sponzor dostává
50 USD. Při každém nákupu balíčku mytrees1500 sponzor dostává 150 USD. Při každém nákupu balíčku mytrees3000
sponzor dostává 300 USD
Při každém nákupu balíčku mytrees9000 sponzor dostává 900 USD Při každém nákupu balíčku mytrees15000 sponzor
dostává 1500 USD

B)

Dvousložkový bonus

Dvousložkové bonusy (které jsou v podstatě bonusy z objemu obchodu) jsou vytvářeny na základě WOW přiřazeného k
zakoupeným Balíčkům ve vertikální linii PMT.
Dvousložkové bonusy představují následující odměny:
V případě, že PMT má osobně zakoupen balíček mytrees100, pak mu náleží 5 % z provizního WOW v slabší větvi (větvi s
nižším objemem) pozice
V případě, že PMT má osobně zakoupen balíček mytrees500, pak mu náleží 8 % z provizního WOW v slabší větvi (větvi s
nižším objemem) pozice
V případě, že PMT má osobně zakoupen balíček mytrees1500, pak mu náleží 10 % z provizního WOW v slabší větvi (větvi s
nižším objemem) pozice

Dvousložkové bonusy je možné získat pouze na oprávněné obchodní pozici a to tak, že software posoudí, která větev
dotyčné pozice je slabší, čili má nižší WOW a na základě toho vypočítá Dvousložkový bonus.
WOW, který byl během výpočtu Dvousložkových bonusů použit v daném týdnu ze Slabší větve, získává status „použitý“.
Stejný proces probíhá i u Silnější větve: Body WOW rovnající se bodům WOW použitým ze Slabší větve jako základ pro
výpočet Dvousložkových bonusů pro konkrétní týden, také získávají v Silnější větvi status „použitý“.
Pokud obchodní pozice není aktivní v době, kdy systém uzavírá týden, WOW nashromážděný do tohoto okamžiku je
přiřazen status „zrušený“.
Pokud obchodní pozice není v době, kdy systém uzavírá týden, oprávněná, WOW nashromážděný do tohoto okamžiku
je uchováván po dobu sto osmdesáti (180) dní a v této době může být použit pro výpočet bonusu.
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Pokud částka Dvousložkových bonusů (při jejichž výpočtu byla použita uvedená metoda) je vyšší než maximální týdenní
výplatní limit pro konkrétní druh obchodní pozice, tak jak je popsáno v příloze, je připsána pouze maximální možná
částka.
Úrovně vedení jsou podrobně popsány v ČÁSTI – PROGRAM VEDENÍ

C)

Generační bonus

Generační bonusy jsou vypláceny z Dvousložkových bonusů, které získá PMT ve svých vlastních generacích.
Generační bonusy jsou vypláceny až sedm (7) generací do hloubky s různými procenty, stanovenými podle počtu Osobně
sponzorovaných PMT (viz. následující tabulka).
Generační bonusy první úrovně jsou vypláceny sponzorovi na pozici, pro kterou je oprávněný, a který ve skutečnosti dostal
Dvousložkový bonus. Generační bonusy druhé úrovně jsou vypláceny sponzorovi sponzora na pozici, pro kterou je oprávněný,
a který ve skutečnosti dostal Dvousložkový bonus, atd.

Procento generačních bonusů podle počtu osobně sponzorovaných
Počet osobně sponzorovaných PMT

2

4

6

8

10

1. Generace

3%

3%

3%

4%

5%

2%

2%

3%

4%

1%

2%

3%

4. Generace

1%

2%

5. Generace

0,5 %

1%

2. Generace
3. Generace

6. Generace

0,5 %

7. Generace

0,5 %

Kritéria oprávněnosti pozice pro získání Generačních bonusů jsou následující:
Obchodní pozice musí být oprávněná, aktivní a musí mít nárok na Dvousložkové bonusy. Obchodní pozice musí mít počet
Osobně sponzorovaných PMT, jak je uvedeno výše.

8)

Pooly

Pokaždé, kdy Spolupracovník koupí Balíček mytrees100, mytrees500 mytrees1500 mytrees3000, mytrees9000 , předem
stanovená částka z těchto prodejů je umístěna do tří (3) poolů, přičemž do těchto poolů je přiděleno určité procento z každé
pevné částky. Tyto pooly se nazývají „DUBOVÝ pool“, „PLATANOVÝ pool“ a „SEKVOJOVÝ pool“. Každé 4 týdny bude částka
nashromážděná v každém poolu spravedlivě rozdělena a připsána na peněžní účet Spolupracovníků, kteří splnili podmínky
poolu specifikované níže. Tito Spolupracovníci dostanou podíl, představující určitou peněžní částku, kterou získají z jednoho z
poolů. Období jsou přidělena čísla skládající se z běžného roku, lomítka a základní číslovky, která roste po jedné podle období
v průběhu roku,
např. 2018/1 a 2018/2 představují první, resp. druhé čtyři týdny roku 2018.
Hlavní zásady fungování poolů
Částky shromážděné v poolech jsou přidělovány oprávněným Spolupracovníkům na konci každého čtyřtýdenního období.
Částky shromážděné v poolech jsou přidělovány úměrně k získaným podílům.
Aktuální hodnota podílu v poolu je k dispozici Spolupracovníkům oprávněných pro konkrétní pool. (Dubový pool % 5 – z
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celosvětových tržeb, Platanový pool % 3 – z celosvětových tržeb, Sekvojový pool % 2 – z celosvětových tržeb.
Nominální Hodnota podílu je relativní – neustále se mění v závislosti na aktuální částce shromážděné v poolu a také na
aktuálním počtu Spolupracovníků oprávněných pro tento pool. Hodnoty mohou být stanoveny pouze vzhledem ke konkrétnímu
okamžiku.
Neexistuje žádné omezení počtu podílů, které může Spolupracovník získat během kteréhokoliv čtyřtýdenního období.To
znamená,že čím je struktura daného PMT větší a větší, tak přibývá podíl.
Podíly jsou na konci každého čtyřtýdenního období uloženy v bance, kdy je celkový počet získaných podílů rozdělen do celkové
hodnoty poolu pro stanovení hodnoty jednotlivých podílů v USD. Příslušející částky jsou pak připsány na peněžní účet všech
oprávněných Spolupracovníků.

A)

DUBOVÝ pool

Spolupracovníci, kteří dosáhli hodnosti „LÍPA“, „TOPOL“ nebo „DUB“, mají oprávnění pro získání podílů v DUBOVÉM poolu po
zaregistrování alespoň jednoho (1) nového Osobně sponzorovaného Spolupracovníka v daném čtyřtýdenním období.
Počet podílů je počítán s použitím následující metody:

V kterémkoli čtyřtýdenním období systém přezkoumá počet nově zaregistrovaných Spolupracovníků v generacích
Spolupracovníka sedm (7) úrovní do hloubky (jde o podobný algoritmus, jaký se používá při výpočtu Generačních
bonusů).
Počet nově zaregistrovaných Spolupracovníků zjištěný v každé generaci je pak vynásoben určitým násobitelem, který
se liší podle hloubky.
Ilustrací způsobu výpočtu je následující příklad:

V daném období částka nashromážděná v DUBOVÉM poolu činí 10 000 USD. (celosvětová tržba 200.000 USD, 5 % je
10.000 USD). Ve stejném období je celkový počet podílů v DUBOVÉM poolu 1 000. (celkový počet podílů všech
oprávněných členů 1000). Z toho vyplývá, že hodnota podílu je 10 000/1 000 USD = 10 USD.
Počet podílů, který může získat konkrétní Spolupracovník, se počítá takto:
Generační hloubka

Počet nových registrací

Generační násobitel

Počet podílů

1

3

7

21

2

4

6

24

3

2

5

10

4

1

4

4

5

8

3

24

6

6

2

12

7

3

1

3

CELKEM

27

98

Z toho vyplývá, že v daném čtyřtýdenním období má Spolupracovník z příkladu nárok celkem na 98 podílů,
což znamená, že na Spolupracovníkův peněžní účet bude připsáno 98 x 10 USD, neboli 980 USD.
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B)

PLATANOVÝ pool

Spolupracovníci, kteří dosáhli hodnosti „BUK“ nebo „PLATAN“, budou mít nárok na získání podílů v PLATANOVÉM poolu poté,
co obdrží své vlastní Dvousložkové bonusy každý týden v čtyřtýdenním období, kdy systém uzavírá týden.
Počet podílů se počítá s použitím následující metody:

Základem pro výpočet je částka Generačních bonusů, kterou obdrželi oprávnění Spolupracovníci.
Během daného období má každý 1 USD získané Generačními bonusy (včetně těch, které jsou uvedeny jako Čekající na
odeslání v Mé kanceláři) hodnotu jednoho (1) podílu v PLATANOVÉM poolu (například A zaregistruje B a ta obdrží ve
sledovaném období 1000 USD ve dvousložkovém bonusu, a tak A náleží 3 % tedy 30 USD, a to se rovná 30 podílům v
Platanovém poolu).
Počet podílů může být na desetinná místa. Rozumné je používání dvou (2) desetinných míst. Například 4,58 USD v
Generačních bonusech se rovná 4,58 podílu.
Ilustrací způsobu výpočtu je následující příklad:

V daném období částka nashromážděná v PLATANOVÉM poolu činí 10 000 USD.
Ve stejném období je celková částka Generačních bonusů 1 000 USD, takže celkový počet podílů je 1 000. Hodnota
podílu je 10 000/1 000 USD= 10 USD.
Počet podílů, který může získat konkrétní Spolupracovník, se počítá takto:
Pokud Spolupracovník získá 20,5 USD v Generačních bonusech, pak má tento Spolupracovník nárok na 20,5 podílů v
PLATANOVÉM poolu.
Z toho vyplývá, že v daném čtyřtýdenním období na peněžní účet Spolupracovníka v příkladu bude připsáno 20,5 x 10
USD, neboli 205 USD.

C)

SEKVOJOVÝ pool

Spolupracovníci, kteří dosáhli hodnosti „SEKVOJA“, budou mít nárok na získání podílů v SEKVOJOVÉM poolu po obdržení
svých vlastních Dvousložkových bonusů každý týden v čtyřtýdenním období, kdy systém uzavírá týden.
Počet podílů se počítá s použitím následující metody:

Základem pro výpočet je částka dvousložkového bonusu, kterou obdrželi oprávnění spolupracovníci v daném
čtyřtýdenním období.
V daném čtyřtýdenním období má každé jedno USD získané dvousložkovými bonusy (včetně těch, které jsou uvedeny
jako Čekající na odeslání v Mé kanceláři) hodnotu jednoho podílu v SEKVOJOVÉM POOLU. (Jana obdrží ve sledovaném
období 1000 USD z dvousložkového bonusu – tzn. že má 1000 podílů v sekvojovém poolu).
Počet podílů může být na dvě desetinná místa, například 10,28 USD ve dvousložkových bonusech se rovná 10,28 podílu.
Ilustrací způsobu výpočtu je následující příklad:

V daném období částka nashromážděná v SEKVOJOVÉM poolu činí 10 000 USD.
Ve stejném období je celková částka dvousložkových bonusů oprávněných osob 2000 USD, tedy celkový počet podílů
je 2000. Hodnota podílu je 10 000/2000 USD = 5 USD.
Počet podílů, který může získat konkrétní Spolupracovník, se počítá takto:

11
Pokud spolupracovník získá 55,5 USD v dvousložkových bonusech, pak má tento Spolupracovník nárok na 55,5 podílu
v SEKVOJOVÉM poolu.
Z toho vyplývá, že v daném čtyřtýdenním období na peněžní účet spolupracovníka v příkladu, bude připsáno
55,5 x 5USD = 277,5 USD

9)

Další odměny

Občas může Společnost vyhlásit soutěže MY TREES, motivační programy a odměny. PMT jsou vždy informováni o podmínkách
účasti
v těchto soutěžích prostřednictvím elektronických zpravodajů zasílaných Společností těm PMT, kteří se přihlásili k
jejich odběru. Po tomto oznámení budou podmínky účasti k dispozici i prostřednictvím aplikace Moje kancelář. Ceny jsou
nepřenosné a nemohou být proplaceny v hotovosti. Podrobné podmínky stanoví každá soutěž MY TREES či motivační program
samostatně.

10)

Program vedení

Dosažení vyšší úrovně vedení nebo hodnosti opravňuje PMT vydělávat víc peněz, protože jak PMT postupuje naším
systémem, zvyšují se maximální týdenní výplatní limity bonusu. Kromě toho dostanou PMT, kteří získají oprávnění, přístup k
různým pobídkovým odměnám.
Pro účely získání oprávnění k vedení jsou zkoumána následující kritéria:
Obchodní pozice musí mít částku WOW shromážděnou ve své Slabší větvi, jak je uvedeno níže v tabulce; Obchodní pozice
musí mít počet vedoucích ve své spodní linii, jak je uvedeno níže v tabulce.

ÚROVNĚ VEDENÍ MY TREES
Lípa*

Topol

Dub

Buk

Platan

Sekvoja

WOW
(celkové body)

3 000

30 000

100 000

300 000

500 000

3 500 000

Klauzule 50 %
+ Počet kvalifikovaných
linií

50 %

50 %

50 %
50 %
+ 2 linie TOPOL + 2 linie DUBY
a 1 linii TOPOL

50 %
50 %
+ 1 linie BUK + 3 linie PLATAN
a 2 linie DUB

* Této hodnosti mohou dosáhnout obchodní pozice s balíčky alespoň mytrees100 nebo mytrees500. Pozice TOPOL
nebo vyšší mohou dosáhnout pouze obchodní pozice s balíčkem mytree1500.
Poznámka: pokud v řádce OPRÁVNĚNÍ ve výše uvedené tabulce vidíte vedle sebe dvě políčka ve stejné barvě, znamená to,
že obě větve musí mít minimální počet PMT s konkrétní hodností.

11)

Související náklady

Bezplatná obchodní prezentace
Účast na naší obchodní prezentaci je nutný předpoklad, když se ucházíte o status PMT. Tento krok je zcela zdarma, takže
každý má příležitost dozvědět se o možnostech podnikání s MY TREES, aniž by ho to stálo nějaké peníze. Ani za obchodní
prezentaci v žádném případě neúčtujeme jakékoliv poplatky a poplatky nemůže účtovat ani žádná třetí strana, ať už je nebo
není s námi spřízněná, proto není nikdo oprávněn za tyto služby přijímat peníze od účastníků a registrovaných osob.
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Náklady na výplatu provizí
PMT obdrží své bonusy na svůj bankovní účet za určitých podmínek a s uhrazením jistých poplatků, stanovených Společností
(viz. bod 5. Přílohy).

Náklady na neúspěšné bankovní transakce
Společnost účtuje poplatky související s výplatami. V případě, že bankovní údaje, které PMT uvedl v systému, nejsou správné,
a proto se požadované peníze převáděné na účet PMT vrátí zpět, Společnost má právo účtovat PMT náklady, které mu v
souvislosti s touto transakci vznikly a o jejich výši ponížit výplatu PMT.

Nepřímé náklady
Kromě výše uvedených nákladů mohou PMT vzniknout také nepřímé náklady související s vaším podnikáním v rámci MY
TREES, jako telefonní a internetové poplatky, cestovné, náklady na organizování akcí, školení a školicí materiály, atd. Tyto
náklady nese v každém případě PMT. Než se rozhodnete začít podnikat s MY TREES, pečlivě si zjistěte, jaké další náklady
mohou vzniknout.
mytrees NENÍ schéma rychlého zbohatnutí.
mytrees NENÍ komerční systém, který vyplácí peníze za verbování nových členů. mytrees NENÍ systém, který vyplácí
peníze bez prodeje výrobků nebo služeb. mytrees NENÍ investiční společnost nabízející systém kolektivního investování
(SKI).

12)

Ukončení smlouvy

Společnost je oprávněna smlouvu s okamžitou platností ukončit, aniž by byla povinna PMT uhradit jakoukoliv
náhradu, pokud:
na PMT bude prohlášen konkurz nebo bude k soudu podán návrh na prohlášení konkurzu; PMT (jako právnická osoba) bude
zrušen;
zaviněním PMT vznikne situace, která je s to ovlivnit pověst Společnosti;
PMT nesplní jednu či více povinností dle Smlouvy nebo jiných dohod s PMT nebo jeho přidruženými společnostmi i po
poskytnutí přiměřené lhůty k zajištění splnění jeho povinností.
PMT je více jak 30 dní v prodlení s platbou.
PMT opakovaně, tzn. dvakrát a více, jedná proti zásadám stanoveným etickým kodexem MY TREES
Pokud nastane událost vyšší moci a v důsledku toho Společnost nebude schopna splnit své povinnosti a určí, že služby nebude
možné poskytovat ani po uplynutí šesti měsíců od daného okamžiku, PMT a Společnost budou každý oprávněni odstoupit od
smlouvy na základě písemného oznámení. V případě vyšší moci je náhrada případných škod PMT vyloučena.

13)

Další ujednání

Zájemce souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy.
Jsou-li některé části těchto podmínek neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních
podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě
neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.
Vztahy a případné spory, které mezi stranami vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny
příslušnými soudy České republiky.
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Kontaktní údaje pro písemný styk s Perfect Network, Inc., na které se odvolávají tyto podmínky, jsou jednoznačně stanoveny
na: Perfect Network, Inc. – odštěpný závod Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7.
Společnost vykonává předmět činnosti dle svých nejlepších schopností a dle dohody, pokud tomu nebrání vyšší moc. Vyšší
moc kromě jiného zahrnuje zavinění třetích stran nebo dodavatelů, dočasnou nebo nedostatečnou dostupnost hardwaru,
softwaru, připojení na internet nebo jiných telekomunikačních připojení nezbytných pro plnění ze Smlouvy, nedostupnost
internetových stránek spravovaných třetí stranou a veškeré ostatní situace, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Společnosti.
V případě vyšší moci není Společnost povinna k náhradě jakýchkoliv škod vzniklých v důsledku vyšší moci.
Společnost je oprávněna tyto podmínky a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit.
Poučení o ochraně osobních údajů při registraci MY TREES tvoří samostatný dokument a jsou rovněž součástí Smlouvy.
Tyto obchodní podmínky a podmínky užívaní serverů Perfect Network, Inc. jsou platné a účinné od 22.04.2020.
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PŘÍLOHA 1
1.

Uzavírání týdne

Systém uzavírá týden každou NEDĚLI v 23:00 středoevropského času (SEČ).

2.

Maximální vystavení riziku

Společnost stanovila omezení, které, pokud by bylo překročeno, by mohlo způsobit vystavení nadměrnému riziku. Tento limit
je patnáct tisíc dolarů (15000 USD), což je maximální celková hodnota balíčků, které si od Společnosti může zakoupit PMT
zapsaný jako fyzická osoba, nebo jako fyzická osoba - podnikatel. Tento limit se nevztahuje na PMT, který je zapsaný jako
právnická osoba.

3.

Souhrnná tabulka Balíčků
Typ
Cena (USD)
Maximální dvousložková
týdenní výplata
(USD)

Startovací
balíček
mytrees
20

mytrees
100

mytrees
500

mytrees
1500

mytrees
3000

mytrees
9000

mytrees
15000

100

500

1500

3000

9000

15000

0

200

1.500

6.000

15.000

50.000

100.000

Cena balíčků je cena bez DPH. Společnost není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.

Výpočet a výplata bonusů

Bonusy jsou počítány, když systém uzavírá týden každou neděli v 23:00 hod. středoevropského času (SEČ). Každé pondělí
nejpozději ve 12:00 hod. středoevropského času (SEČ) se každý typ bonusu, který má být později vyplacen, objeví v aplikaci
Moje kancelář pod Mé odměny/Čekající na odeslání. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou Přímé bonusy, protože ty jsou
uvedeny pod Mé odměny/Čekající na odeslání ihned po nákupu balíčku. Nákup balíčku znamená úhrada ceny balíčku.
V 14:00 hod. středoevropského času (SEČ), přesně čtrnáct (14) dní po jejich vytvoření, jsou bonusy uvolněny k výplatě na
účet PMT.

5.

Náklady na převod peněžních prostředků jinému PMT prostřednictvím aplikace Moje kancelář

Náklady na převod peněžních prostředků jinému PMT prostřednictvím aplikace Moje kancelář stanovila Společnost takto: 0,2
% z převáděné částky nebo minimálně dva dolary (2 USD), podle toho, co je vyšší.

