Nové obchodní podmínky a výhody

Jsem Velká Holka

Láká Tě Tarani Klub?

Tak pojď s námi s radostí, v klidu a pohodě s námi spolupracovat!

A kdo jsme my?

Rodina Tarani, která Tě provede světem bylin ve své komplexnosti, čistotě, odvaze a touze pomoci
Ti splnit přání být zdravá, krásná, optimistická a s chutí do života.

I Tarani má své úřední jméno, v lejstrech nás najdeš jako MAX TRADING s.r.o. Aby ses nedivila, že i toto
jméno můžeš zahlédnout, ale stejně jsme to pořád my.
MAX TRADING s.r.o. je česká obchodní společnost založená podle českého práva, IČ: 25331922, se sídlem
Podolská 103/126, Podolí, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 170503 (dále jen „Tarani“).
A jelikož touha po zdraví a péči o sebe byla prioritní, zakladatelé dlouho bádali a hledali tu správnou
cestu, jaké pomocníky nabídnout pro sebe i ostatní.
A tak se zrodily Tarani Produkty, kde Tarani je výhradním distributorem těchto produktů na území
České republiky, Slovenské republiky a dalších zemí EU (dále jen „Tarani Produkty“).

1. Co je potřeba na začátek?
Víme, že to není zrovna odvaz, ale potřebujeme, abys na www.tarani.cz/klub-tarani vyplnila své identifikační
údaje, odeslala formulář a my ti emailem potvrdíme, že je vše v pořádku.
Vezme to asi minutu Tvého času, ale získáš tím věčnost v naší Tarani rodině! Těšíš se? My určitě! Takto se staneš
naší Tarani Velkou Holkou.

Jako Velká Holka můžeš nakupovat Tarani Produkty od Tarani
pro vlastní spotřebu – sebe a rodinu

- NEBO máš možnost (ne povinnost) prodávat Tarani Produkty svým
přátelům, kamarádkám nebo svým zákaznicím, pokud bys cítila,
že chceš pomoci někomu dalšímu a učinit ho šťastným.

2. Speciální výhody jen pro Tebe

Velkou Holku
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MÁŠ SVÉHO FYTOTERAPEUTA!
Speciálně vyškoleného odborníka, na kterého se můžeš vždy obrátit.
Poradí Ti
jak být zdravá,
jak mít krásnou pleť, oči, vlasy, nehty, postavu,
jak být stále mladá a cítit se dobře,
jak vyživovat své tělo, jak se stravovat, udržet si štíhlou linii
a být stále fit!
jak si udržet optimismus a vitalitu a žít tady a teď!
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MÁŠ ZVÝHODNĚNÉ CENY TARANI PRODUKTŮ!
Udělej si první objednávku za 5.000 Kč a dostaneš na ni hned 20% slevu. (Nejnižší první objednávka se slevou je 2.500 Kč. Na tu dostaneš 10 % slevu.)
Tuto slevu Ti budeme garantovat po celý kalendářní rok a pod ni se nedostaneš. Právě naopak!
Další objednávky Ti budeme sčítat a tak se můžeš dostat až na 30% slevu.

Suma objednávek

Výše slevy v %

od 2 500 Kč do 4 999 Kč

10 %

od 5 000 Kč do 9 999 Kč

20 %

od 10 000 Kč do 24 999 Kč

22 %

od 25 000 Kč do 49 999 Kč

25%

50 000 Kč a více

30 %

Příklad na
výpočet slevy

Výše objednávky
(v ceníkových cenách)

Suma objednávek
(pro výpočet slevy)

Výše slevy
(%)

To zaplatím
(výše objednávky po
slevě)

První objednávka

5 000 Kč

5 000 Kč

20 %

4 000 Kč

Druhá objednávka

5 000 Kč

10 000 Kč

22 %

3 900 Kč

Třetí objednávka

2 000 Kč

12 000 Kč

22 %

1 560 Kč

Příklad na
30% slevu
První objednávka

Výše objednávky
(v ceníkových cenách)

Suma objednávek
(pro výpočet slevy)

Výše slevy
(%)

15 000 Kč

15 000 Kč

22 %

To zaplatím
(výše objednávky po
slevě)

11 700 Kč

Na první objednávku dostaneš 22% slevu, jelikož jsi udělala první objednávku v hodnotě 15 000 Kč.

Druhá objednávka

15 000 Kč

30 000 Kč

25 %

11 250 Kč

Na druhou objednávku dostaneš už 25% slevu, protože Ti sečteme Tvou první objednávku s druhou a to je 30 000 Kč.

Třetí objednávka

20 000 Kč

50 000 Kč

30 %

14 000 Kč

Na třetí objednávku dostaneš 30% slevu, protože Ti sečteme první, druhou i tuto třetí, což je 50 000 Kč. Dobrá práce!

Takže si nasbírej objednávky za 50.000,- a máš 30% slevu jistou!

Objednávat nemusíš každý měsíc, stačí, když Tarani Produkty objednáš jednou za 3 měsíce.
S výší objednávky Ti pomůže Tvůj Fytoterapeut, tak se neboj!
A nezapomeň, že do Tvého obratu (= suma objednávek) se počítají i objednávky Tvých registrovaných Vědomých Tarani Žen. Pomůžou Ti dosáhnout na Tvou slevu.

Příklad na 30%
slevu se skupinou

Suma objednávek
Výše Tvé objednávky
Suma objednávek
(Tvých registrovaných
(v ceníkových cenách)
(pro výpočet Tvé slevy)
Tarani žen)

Tvá sleva
(%)

Tvá první objednávka

5 000 Kč 10 000 Kč

15 000 Kč

22 %

Tvá druhá objednávka

5 000 Kč 10 000 Kč

30 000 Kč

25 %

Tvá třetí objednávka

10 000 Kč 15 000 Kč

55 000 Kč

30 %

Na tomto příkladu krásně vidíš, že na třetí objednávku dostaneš už 30% slevu, i když suma jen Tvých objednávek
je jen 20.000,- a dostala bys na ni jen 22% slevu.

V dalším kalendářním roce Ti Tvou slevu taky podržíme, jen si nezapomeň udělat objednávku(y) v prvních 3 měsících.
A jak vysokou?
Pokud se ti drží sleva 10 %

Objednej za 2 500 Kč

Pokud se ti drží sleva 20 %

Objednej za 5 000 Kč

Pokud se ti drží sleva 22 %

Objednej za 10 000 Kč

Pokud se ti drží sleva 25 %

Objednej za 25 000 Kč

Pokud se ti drží sleva 30 %

Objednej za 50 000 Kč

Počítají se Ti všechny objednávky Tvé i Tvé skupiny za první kvartál (leden – březen).
Nemusíš to všechno zvládnout v jedné objednávce!

Příklad na udržení
slevy v novém
kalendářním roce

Slevu z předcházejícího roku máš 25 %
Leden

Objednáš za 5 000 Kč

Únor

Objednáš za 10 000 Kč

Březen

Objednáš za 10 000 Kč

A sleva 25 % se Ti udrží i pro následující objednávku, protože suma za 3 měsíce je 25.000 Kč.(A je jedno,
jestli to zvládneš sama nebo budeš mít i registrované Tarani Ženy a pomůžou Ti 25% slevu udržet.)

A když si slevu neudržíš? Dostaneš slevu podle tabulky Suma objednávek za kalendářní rok.
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MÁŠ POŠTOVNÉ ZDARMA!
Všechny balíčky z Tarani Ti přijdou bez přirážky za poštovné a balné.

MÁŠ BEZPLATNÝ PŘÍSTUP DO TARANI ACADEMY!
Využij toho, dozvíš se, jak správně o sebe i druhé pečovat, jak efektivně používat Tarani Produkty, Super Byliny, jak se správně stravovat, jak detoxikovat organismus a
mnoho dalšího, co se jinde nedozvíš.
Jak této možnosti využiješ je jen na Tobě!

V Tarani Academy najdeš videa, zajímavosti, odborné materiály a 1x v měsíci
se můžeš připojit k online vysílání s Rittou.
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MÁŠ MOŽNOST OSOBNĚ SE ZÚČASTNIT SPOLEČNÝCH ŠKOLENÍ,
KONFERENCÍ ČI JINÝCH AKCÍ!
Během roku pro Vás pořádáme různé akce, kde se můžete dozvědět spoustu nových
informací, které jinde nenajdete, a ještě si přivézt domů nějakou specialitu Tarani.
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MÁŠ PŘÍSTUP K NOVÝM PRODUKTŮM JAKO PRVNÍ!
přes svého Fytoterapeuta si můžeš dopřát ochutnávku všeho nového v řadách
Produktů Tarani, co pro vás vymyslíme.

3. Jak to u nás chodí?
• Jakmile se staneš Tarani Ženou Bylinkářkou, dostaneš svého průvodce světem Tarani, svého
Fytoterapeuta a spolu řešíte všechny své objednávky, připomínky, postřehy či poradenství.
• Potvrzením objednávky, popř. dodáním Produktů Tarani, vzniká mezi Tebou a Tarani kupní
smlouva, která se řídí těmito Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zák. č.
89/2012 Sb. Vlastnické právo k Tarani Produktům nabydeš až úplným zaplacením.
• Pokud objednáváš již na své IČ, nezapomeň předat své fakturační údaje svému Fytoterapeutovi, ať zbytečně zpětně neřešíme úpravu daňových dokladů. Stejně tak v případě, že se staneš
plátcem DPH. Neprodleně nám tuto informaci poskytni, ať je vše v pořádku.
• Tvá objednávka přiletí k Tobě co nejdřív, převážně do tří dnů, ale ve výjimečných případech
se může stát, že se balíček zatoulá a objeví se u Tebe až za týden. Neklesej na mysli, pokud Ti
bude záhadou, proč ještě nic nemáš, ihned volej svému Fytoterapeutovi, vše zjistí na zajistí
nápravu.
• Dodat Tarani Produkty můžeme přes Českou poštu nebo přes kurýrní službu DPD na dobírku. Pokud chceš zaplatit kartou, můžeš u kurýra.
• I když máš výhodu, že můžeš prodávat Produkty Tarani dalším nadšencům, nezapomeň, že
jim prodáváš za cenu ceníkovou - ne vyšší. Ceníkové ceny Produktů Tarani najdeš v členské
sekci Klubu Tarani. Tyto ceny zahrnují DPH, veškeré výdaje Tarani spojené s balením, označením, doložením všech příslušných dokladů a přepravních dokladů.

• Můžeš si samozřejmě založit svou prezentaci Tarani na internetu, soc. sítích, což je v dnešní
době žádoucí, jen cenu Produktů Tarani opět uvádíš v cenách ceníkových.
• V rámci své skupiny zákazníků, známých a přátel (ne veřejně) si můžeš udělat akci na Produkty Tarani formou slevy.
• Pokud máš svou provozovnu, kde se Produkty Tarani i spotřebovávají (kosmetické, masérské, kadeřnické, fyzioterapeutické či terapeutické služby), můžeš si Produkty Tarani vystavit
a následně prodávat. Ale to neplatí pro kamenné obchody (obchody s potravinami, zdravou
výživou, drogistickým a kosmetickým zbožím, lékárny apod.).
• Pokud využiješ možnosti a zaregistruješ někoho dalšího do Tarani Rodiny, dostaneš od nás
5% provizi z každé jejich objednávky. Tu vyplácíme sumárně do 15. dne následujícího měsíce
na Tvůj účet.
• Nezapomeň, že ses stal členem nové rodiny, tak, prosím, nepoškozuj dobré jméno Tarani a
nezneužívej značky jiným než schváleným způsobem.
• S radostí budeme čekat na Tvé pozitivní výsledky, a pokud se rozhodneš je s námi sdílet
(např. článek, fotky před a po), určitě Tě za to odměníme.

4. Chybná objednávka a reklamace
• Když Ti objednávka nepřijde v pořádku. Máš 5 pracovních dní na to, abys nahlásila do Tarani,
že balíček neodpovídá objednávce. Zavolej nám a dáme vše do pořádku.
• Když chceš uplatnit reklamaci na Produkty Tarani. Napiš nám svou reklamaci na email tarani@tarani.cz nebo zavolej na obchodní oddělení na tel. číslo: +420 775 272 929 a pověřená osoba
rozhodne o Tvé reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Tvé
reklamace.
• Produkty Tarani jsou pro lidi už přes 20 let a nemáme vedené žádné alergické reakce, což si
přejeme i do budoucna, takže toho se bát taky nemusíš. Pokud se objeví jakákoliv reakce na
kůži, těle, pleti, kontaktuj svého Fytoterapeuta, nemusí jít rovnou o reklamaci, ale o žádoucí
čistící efekt Tvého těla.

5. Tvé osobní údaje
Tarani věnuje velkou pozornost ochraně Tvých osobních údajů, aby byly v bezpečí a zacházelo se
s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Předmět a doba zpracování osobní údajů
• Tarani je oprávněna zpracovávat Tvé osobní údaje pro své účely po dobu trvání registrace v
Klubu Tarani.
• Po vytvoření první Objednávky uchovává Tarani Tvé osobní údaje dle zákonné doby o uchovávání účetnictví.
• Máš právo na přístup, změnu a další zákonná práva, která najdeš na webu Úřadu na ochranu
osobních údajů.
• Způsob zpracování osobních údajů můžeš dostat u Tarani k nahlédnutí.
Předmět a doba zpracování osobní údajů
• Účelem zpracování Tvých osobních údajů je ze strany Tarani realizace našeho smluvního vztahu.

Předmět zpracování osobních údajů
• Účelem zpracování Tvých osobních údajů je ze strany Tarani realizace našeho smluvního vztahu.
Typ osobní údajů
• Typem Tvých osobních údajů, které bude Tarani zpracovávat, budou ty údaje, které se nacházejí v registračním formuláři do Klubu Tarani.

6. Ukončení spolupráce
Pokud již nechceš nadále být Tarani Ženou Bylinkářkou, pošli nám i svému Fytoterapeutovi email,
že žádáš o zrušení členství v Klubu Tarani. Tímto datem my ukončíme naši spolupráci.
Pokud po registraci neuskutečníš svou první objednávku do tří po sobě jdoucích měsíců, Tvé členství automaticky zaniká.
Pokud zásadním způsobem porušíš tyto Obchodní podmínky nebo poškodíš dobré jméno Tarani,
okamžitě spolupráci ukončujeme.

7. Změna Obchodních podmínek
Tarani je oprávněna v návaznosti na legislativní změny a změny Obchodních podmínek kterékoliv
ustanovení těchto Obchodních podmínek přiměřeně měnit a aktualizovat s tím, že taková změna
musí být zpřístupněna a oznámena Tarani Ženám Bylinkářkám.
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