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Dodací podmínky pro EHP a 
Velkou Británii 

 
Na této stránce (a v dokumentech, na něž odkazuje), naleznete pravidla a podmínky, za 
jakých vám dodáváme produkty („Produkty“) uvedené na evropských stránkách naší 
společnosti http://www.jeunesseglobaleurope.com a http://www.jeunesseglobal.com 
(„Stránky“). Pravidla a podmínky si prosím pečlivě přečtěte před objednáním jakýchkoliv 
Produktů z našich stránek. Měli byste být srozuměni s tím, že objednáním některého z našich 
produktů souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito pravidly a podmínkami.  
 
Kopii těchto podmínek byste si měli uschovat pro budoucí použití. 
 
Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete přijmout tyto podmínky, nebudete si moci 
objednat Produkty z našich stránek. 
 
1. INFORMACE O NÁS  

Evropské stránky pro jednotlivé státy na adresehttp://www.jeunesseglobaleurope.com 
a http://www.jeunesseglobal.com jsou licencí Jeunesse Global (Europe) Limited 
(„Jeunesse“, „Společnost“ nebo „my“).  Naše sídlo je: 
 
EHP:  Postbus 4122, 5604 CW Eindhoven, Nizozemí, IČO 7464371. Naše DIČ je NL 
823384603B01. 
 
Velká Británie (pouze): Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, 
WA6 7FZ, Anglie. Naše DIČ je GB 103351565. 

 
2. VÁŠ STATUS 

Zadáním objednávky na našich stránkách potvrzujete, že: 
 
2.1. Jste právně způsobilí uzavřít závaznou smlouvu; a 
 
2.2. Je vám nejméně 18 let. 

 
 
3. NAŠE PRÁVO MĚNIT TATO PRAVIDLA A PODMÍNKY 

3.1. Vyhrazujeme si právo tato pravidla a podmínky kdykoli změnit. Jakékoli takové 
změny se projeví po zveřejnění na webu a je vaší odpovědností přečíst si pravidla 
a podmínky při každém použití tohoto webu. Vaše další používání webu 
znamená, že souhlasíte s dodržováním nejnovějších pravidel a podmínek. 
 

3.2. Určité služby na našich stránkách vyžadují registraci a následný přístup k těmto 
službám bude podléhat schválenému přihlašovacímu jménu a heslu 
(„Podrobnosti o hesle“). Informace, které poskytnete na tomto webu, musí být 
přesné a úplné. Údaje o hesle jsou přijímány a mohou být podle našeho 
výhradního uvážení staženy a jsou výlučné pro vás a jsou nepřenosné a musí s 
nimi být vždy nakládáno jako s přísně důvěrnými. V případě jakýchkoli obav 
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ohledně podrobností o hesle nebo zjištění jakéhokoli zneužití nás musíte 
okamžitě informovat.  

 
4. OBJEDNÁVÁNÍ  

4.1. Při objednávání prostřednictvím těchto stránek platí následující:  
 

4.2. Vaše objednávka pro nás představuje nabídku ke koupi Produktu. Všechny 
objednávky, které zadáte na těchto stránkách, podléhají přijetí z naší strany v 
souladu s následujícími podmínkami.  
 

4.3. Po zadání objednávky vám zašleme e-mail s rekapitulací vaší objednávky a 
uvedením konečných podrobností. Tento e-mail není potvrzením nebo přijetím 
vaší objednávky ze strany Jeunesse.  
 

4.4. Přijetí vaší objednávky proběhne a smlouva mezi námi („Smlouva“) bude 
vytvořena odesláním produktů vám (pokud objednávku nezrušíte odpovídajícím 
způsobem podle Podmínky č. 8). Potvrzení o odeslání bude zasláno na Back 
Office distributora, ke kterému je přístup z http://www.jeunesseglobaleurope.com.  
 

4.5. Kopii těchto pravidel a podmínek a rekapitulaci objednávky byste si měli 
vytisknout nebo jinak uchovat pro své vlastní použití.  
 

5. DODÁNÍ  
5.1. Tyto webové stránky jsou určeny k používání Zákazníkům a Distributorům 

sídlícím v Evropě v zemích označených jako otevřené. Objednávky od jedinců 
mimo tato území neakceptujeme.  
 

5.2. Podle Podmínky 5.3 budou Produkty doručeny nejpozději třicet (30) dní od data 
potvrzení nebo přijetí vaší objednávky.  
 

5.3. Poplatky za doručení a odhadovaná lhůta pro doručení budou specifikovány při 
zadání objednávky. Vynaložíme veškeré úsilí na to, aby byly Produkty doručeny 
v odhadované lhůtě. Nicméně občasné zpoždění může být nevyhnutelné v 
důsledku nepředvídatelných okolností. Doba dodání není podstatou smlouvy a 
Jeunesse nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedodání produktů v 
odhadovaných časových lhůtách.  

 
6. RIZIKA A PRÁVNÍ NÁROKY  

6.1. Produkty budou na vaše riziko od okamžiku dodání nebo od data prvního pokusu 
o doručení.  

 
6.2. Vlastnictví Produktů na vás přejde až poté, co obdržíme celou platbu všech 

částek splatných v souvislosti s Produkty, včetně poplatků za doručení.  
 
7. CENA A PLATBA  

7.1. Přijímáme platby debetními nebo kreditními kartami. Platbu přijmeme ve chvíli, 
kdy obdržíme vaši objednávku, poté, co zkontrolujeme skladovou dostupnost 
produktů. Produkty podléhají dostupnosti. V případě, že nebudeme schopni 
produkty dodat, vás o tom budeme informovat co nejdříve. Pokud jste za produkty 
již zaplatili, částka vám bude vrácena v plné výši. Pokud nebudeme schopni dodat 
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produkty v přiměřené lhůtě, bude vám na vyžádání vrácena plná částka za 
neobdržené produkty.  
 

7.2. Částka, kterou zaplatíte, je částka uvedená na stránkách ve chvíli, kdy obdržíme 
vaši objednávku. Přestože se snažíme zajistit, aby všechny ceny na našich 
stránkách byly přesné, mohou se vyskytnout chyby. Pokud zjistíme chybu v ceně 
produktů, které jste si objednali, budeme vás o tom co nejdříve informovat a dáme 
vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. 
Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat, budeme považovat objednávku za 
zrušenou. Pokud objednávku zrušíte poté, co jste za Produkty již zaplatili, vrátíme 
vám částku v plné výši. Nemáme žádnou povinnost poskytnout vám produkt za 
nesprávnou (nižší) cenu, pokud je cenová chyba zjevná a nezaměnitelná a mohli 
jste ji přiměřeně uznat jako nesprávné stanovení ceny.  

 
7.3. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.  Poplatky za doručení se případně 

připočítávají k aktuálním cenám, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
 
8. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, NÁHRADY, VRÁCENÍ A STÍŽNOSTI  

8.1. Oznámení o zrušení objednávky  
 
8.1.1 S výjimkou případů, kdy nakupujete v rámci podnikání nebo jako distributor 

Jeunesse, můžete smlouvu z jakéhokoli důvodu kdykoli zrušit do čtrnácti 
(14) dnů od objednávky. Pracovní dny nezahrnují soboty, neděle a státní 
svátky. Oznámení o zrušení objednávky musíte podat písemně společnosti 
Jeunesse ve výše uvedené lhůtě:  

 
(a) zadáním požadavku prostřednictvím Back Office, které odešle oznámení o 

zrušení objednávky; nebo  
 
(b) telefonátem na Zákaznické centrum na číslo uvedené na těchto stránkách.  

 
Náhradu částky zaplacené za Produkty v plné výši obdržíte do třiceti (30) 
dnů po podání oznámení o zrušení objednávky v souladu s pravidly v části 
8. Pokud zrušíte objednávku produktů, musíte se o produkty přiměřeně 
starat jak před zrušením, tak po dobu nejméně jednadvaceti (21) dnů po 
zrušení. Produkty musíte vrátit do evropských distribučních skladů 
Jeunesse:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Nizozemí  
 
na vlastní náklady a s přiměřenou péčí se ujistit, že Jeunesse obdrží 
Produkty a že Produkty nebudou při přepravě poškozeny. Odpovídáte za 
jakoukoli ztrátu nebo poškození Produktů v důsledku jakéhokoli selhání 
Vaší přiměřené péče o Produkty. Zákazníci nesmějí zrušit objednávku nebo 
smlouvu nebo vrátit produkty vyrobené podle jejich specifikací nebo jasně 
personalizované, které z důvodu jejich povahy nelze vrátit nebo které 
podléhají rychlé zkáze. 
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8.1.2 Nemůžete zrušit objednávku nebo smlouvu nebo vrátit produkty vyrobené 
podle jejich specifikací nebo jasně personalizované, které z důvodu jejich 
povahy nelze vrátit nebo které podléhají rychlé zkáze. 

  
8.1.3 Práva na vrácení a zrušení pro distributory Jeunesse jsou stanovena v 

podmínkách aplikace distributora a ve smlouvě, které jsou začleněny do 
těchto všeobecných podmínek pro webové stránky Jeunesse pro dodávky.  

 
8.2. Vrácení Kromě práv na zrušení uvedených v Podmínce 8.1 výše společnost 

Jeunesse nabízí 100% třicetidenní (30) lhůtu na vrácení zboží (bez poštovného) 
všem „Preferovaným zákazníkům“ (Zákazník, který nakupuje z vašeho webu za 
cenu Preferovaného zákazníka a může zvolit účast na automatickém doručení za 
účelem získání další slevy), „Maloobchodní zákazníci“ (fyzická osoba, která 
nakupuje produkty Jeunesse od distributora osobně nebo online prostřednictvím 
své back office, ale neangažuje se v budování podnikání) a Distributoři při svém 
prvním nákupu konkrétního produktu Jeunesse, pokud je výrobek vrácen v 
„prodejném stavu“. (Produkty jsou považovány za „znovu prodejné“, pokud splňují 
všechny následující body: 1) jsou nerozbalené a nepoužité; 2) obal a etikety 
nebyly změněny nebo poškozeny; 3) Produkt i obaly jsou v takovém stavu, aby 
bylo možné považovat za běžnou obchodní praxi je prodávat za plnou cenu; 4) 
Produkt je vrácen společnosti Jeunesse do jednoho (1) roku od data nákupu; 5) 
neuplynulo datum spotřeby Produktu; a 6) Produkt má aktuální etikety Jeunesse. 
Veškeré zboží, které je v době prodeje označené jako nevratné, jehož výroba byla 
zastavena, nebo se jedná o sezónní zboží, by se nemělo znovu prodávat). 
(„Záruka“). Jeunesse neposkytne náhradu za žádné Produkty, které nebyly 
vráceny společnosti Jeunesse v prodejném stavu. Následné nákupy nelze v rámci 
této záruky vrátit.  

 
8.3. Vrácení zboží maloobchodními, velkoobchodními a preferovanými zákazníky. 

Jeunesse nabízí prostřednictvím svých distributorů 100% třicetidenní lhůtu 
záruku vrácení peněz pro všechny maloobchodní, velkoobchodní a preferované 
zákazníky pouze na první nákup produktů Jeunesse a pouze, pokud je Produkt v 
prodejném stavu. Každý distributor je povinen dodržet záruku pro maloobchodní, 
velkoobchodní a preferované zákazníky. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu 
maloobchodní, velkoobchodní nebo preferovaný zákazník nespokojený s 
Produktem společnosti Jeunesse, může nepoužitou část Produktů vrátit 
distributorovi, od nějž je zakoupil, nebo, v případě velkoobchodních a 
preferovaných zákazníků, společnosti, do devadesáti (90) dnů, a to za náhradní 
produkty, výměnu, nebo za vrácení plné částky nákupní ceny (bez poštovného).  
Tímto nejsou dotčena zákonná práva maloobchodních, velkoobchodních nebo 
preferovaných zákazníků.  

 
8.4. Vracení zboží distributory (Produkty vrácené osobními maloobchodními 

zákazníky) Pokud osobní maloobchodní zákazník vrátí svůj první nákup produktu 
distributorovi, od kterého byl zakoupen, v souladu se záručními podmínkami, 
distributor jej může vrátit společnosti Jeunesse k výměně nebo vrácení peněz za 
jakýkoli nepoužitý produkt vrácený v prodejném stavu (bez poštovného). Všechny 
produkty vrácené osobními maloobchodními zákazníky musí být vráceny 
společnosti Jeunesse do patnácti (15) dnů od data, kdy byly vráceny 
distributorovi, spolu s prodejním dokladem, který distributor maloobchodnímu 
zákazníkovi předal.  



5 
 

 
8.4.1 Postupy pro vracení zboží Následující postupy se vztahují na veškeré 

vracení zboží pro vrácení peněz, zpětný nákup nebo výměnu:  
 

(a) Veškeré Produkty musejí být vráceny distributorem nebo zákazníkem, který 
je zakoupil přímo od společnosti Jeunesse.  
 

(b) Autorizační číslo pro vrácení zboží („RMA“) musíte získat telefonátem na 
Oddělení služeb zákazníkům. Toto číslo RMA musí být napsáno na každou 
vracenou krabici.  

 
(c) K vrácení musí být přiložena nepoužitá část výrobku v původním obalu a 

číslo RMA.  
 

(d) Produkty musíte zabalit do náležité přepravní krabice nebo krabic a 
obalových materiálů, doporučujeme využít nejlepší a nejekonomičtější 
způsob dopravy. Všechny vrácené položky musejí být zaslány společnosti 
Jeunesse s předem zaplaceným poštovným. Jeunesse nepřijímá položky 
placené při vyzvednutí. Riziko ztráty zboží při přepravě pro vracené 
Produkty nese distributor/zákazník. Pokud Distribuční centrum Jeunesse 
vracený produkt neobdrží, je odpovědností distributora/zákazníka zásilku 
dohledat, proto důrazně doporučujeme zasílat Produkty doporučeně a 
pojistit zásilku pro případ ztráty nebo poškození během přepravy.  
 

(e) Pokud distributor vrací zboží společnosti Jeunesse, které mu bylo vráceno 
osobním maloobchodním nebo preferovaným zákazníkem, produkt musí 
být společností Jeunesse obdržen do patnácti (15) dnů od data, kdy 
maloobchodní nebo preferovaný zákazník vrátil zboží distributorovi a musí 
k němu být přiložen prodejní doklad, který distributor vydal 
maloobchodnímu nebo preferovanému zákazníkovi v době prodeje.  

 
(f) Pokud tyto podmínky vrácení zboží nebudou splněny, nebudou vráceny 

peníze ani nahrazeno zboží. 
  

8.5. Postup stížností Jakékoliv stížnosti směřujte na Oddělení služeb zákazníkům vaší 
Jeunesse Global Back Office prostřednictvím vytvoření požadavku na Help Desk 
nebo zasláním e-mailu na cseume@jeunessehq.com nebo telefonátem na 
Zákaznické centrum.   

 

Rakousko +43720880388 Řecko +302111987371 Portugalsko +351 30 880 91 74 

Belgie 
+32466900224 
+3278485245 

Maďarsko +3618088254 Rumunsko +40376300020 

Kypr +302111987371 Irsko +353768886723 Slovensko +421233006941 

Česko +420538890293 Lotyšsko +37166163917 Španělsko 
+34911436090 
+34951120077 

Dánsko 
+4589875502 
+4589875501 

Litva +37052140008 Švédsko 
+46766922161 
+46108885620 

Estonsko +3728803912 Lucembursko +352 20203649 Švýcarsko +410315281303 

Finsko +3584573975682 Nizozemí 
+31208086094 
+31858880737 

Velká Británie 
+447441913402 
+443308083262 

mailto:cseume@jeunessehq.com
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Francie +33974483646 Norsko +4723962931   

Německo +4932212249095 Polsko +48616781282   

 

9. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence na 
všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech na nich 
zveřejněných. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami z celého světa. 
Všechna taková práva jsou vyhrazena. Jako distributor berete na vědomí a souhlasíte 
s tím, že materiál a obsah zveřejněný na těchto stránkách je k dispozici pro vaše použití 
pouze v souvislosti s propagací vaší firmy Jeunesse a že tento materiál a obsah můžete 
stahovat pouze za účelem používání těchto stránek a propagaci vaší firmy Jeunesse. 
Dále berete na vědomí, že jakékoli jiné použití materiálu a obsahu tohoto webu je přísně 
zakázáno a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, 
zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla z takového 
materiálu a obsahu (a souhlasíte s tím, že nebudete s tímto pomáhat ani napomáhat 
žádné třetí straně).  
 

10. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY  
10.1. Zaručujeme vám, že jakýkoli Produkt zakoupený od nás prostřednictvím našich 

stránek má uspokojivou kvalitu a přiměřeně vyhovuje všem účelům, pro které jsou 
produkty tohoto druhu běžně dodávány.  

 
10.2. Naše odpovědnost (ať už smluvní, občanskoprávní nebo jiná) za ztráty, které 

utrpíte v důsledku porušení této smlouvy, je přísně omezena na kupní cenu 
zakoupeného produktu.  

 
10.3. To nezahrnuje ani žádným způsobem neomezuje naši odpovědnost:  

 
10.3.1 za smrt nebo zranění zaviněné naší nedbalostí;  
 
10.3.2 za podvod nebo podvodný chybný výklad; nebo  
 
10.3.3 v jakékoli záležitosti, pro kterou by bylo nezákonné, abychom vyloučili 

nebo se pokoušeli vyloučit naši odpovědnost.  
 
Jeunesse vynaloží přiměřené úsilí k ověření správnosti jakýchkoli informací na 
webu, ale neposkytuje žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné 
nebo předpokládané, zákonné nebo jiné, týkající se obsahu nebo dostupnosti 
stránek nebo toho, že budou včasné nebo bez chyb, že vady budou opraveny 
nebo že web nebo server, který jej zpřístupňuje, neobsahuje viry nebo chyby nebo 
představuje plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost webu. Jeunesse nenese 
žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného nebo 
přenášeného prostřednictvím těchto stránek a společnost Jeunesse nepřijímá 
žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození v důsledku opatření 
přijatých v závislosti na materiálu nebo informacích obsažených na těchto 
stránkách.  
 

10.4. S výhradou podmínky 10.3 a ostatních, jež jsou výslovně uvedeny v těchto 
ustanoveních, jsou tímto vyloučena veškerá odškodnění, záruky, podmínky 
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(výslovné nebo implicitní) v plném rozsahu povoleném příslušnými právními 
předpisy.  

 
10.5. S výhradou podmínky 10.3 neodpovídáme za nepřímé ztráty, které vzniknou jako 

vedlejší účinek hlavní ztráty nebo poškození a které nepředvídáme vy ani my, 
včetně, ale nikoliv výhradně:  

 
10.6.1 ztráta příjmu nebo výdělku;  
 
10.6.2 ztráta podniku;  
 
10.6.3 ztráta výnosů nebo smluv;  
 
10.6.4 ztráta předpokládaných úspor; a  
 
10.6.5 ztráta dat.  
 

11. OBECNÁ USTANOVENÍ  
11.1. Smlouvy na nákup produktů prostřednictvím našeho webu a jakýkoli spor nebo 

nárok vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem či tvorbou 
(včetně mimosmluvních sporů nebo reklamací) se budou řídit evropským právem.  
 

11.2. Jeunesse nenese žádnou odpovědnost za zpoždění doručení nebo nedoručení 
Produktů nebo jiné plnění závazků Věrnostního programu, pokud je zcela nebo 
částečně způsobeno, ať už přímo nebo nepřímo, okolnostmi mimo její přiměřenou 
kontrolu.  

 
11.3. Abychom našim Zákazníkům a distributorům poskytli vyšší hodnotu, můžeme 

vám poskytnout odkazy na jiné stránky nebo zdroje, k nimž máte přístup podle 
vlastního uvážení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vzhledem k tomu, že 
jste se rozhodli vstoupit na odkazované stránky, nejsme zodpovědní za 
dostupnost těchto externích stránek nebo zdrojů, a nekontrolujeme ani 
neschvalujeme a neneseme žádnou odpovědnost ani přímo ani nepřímo za 
postupy ochrany osobních údajů těchto stránek, (ii) obsah těchto stránek, včetně 
(bez omezení) jakékoli reklamy, obsahu, produktů, zboží nebo jiných materiálů 
nebo služeb na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupných nebo (iii) 
použití, ke kterému ostatní vytváření těchto stránek nebo zdrojů, ani za jakékoli 
škody, ztráty nebo přestupky způsobené nebo údajně způsobené nebo 
související s použitím takové reklamy, obsahu, produktů, zboží nebo jiných 
materiálů nebo služeb dostupných na takové externí stránky nebo zdroje.  

 
11.4. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte převádět, postoupit, 

účtovat ani jinak disponovat se smlouvou nebo s jakýmikoli vašimi právy nebo 
povinnostmi z ní vyplývajícími.  

 
11.5. My můžeme kdykoli po dobu trvání smlouvy převést, postoupit, účtovat, uzavřít 

subdodavatelskou smlouvu nebo jinak nakládat se Smlouvou nebo s jakýmikoli 
našimi právy nebo povinnostmi z ní vyplývajícími.  

 
11.6. Pokud některé z těchto pravidel a podmínek nebo jakékoliv ustanovení této 

Smlouvy určí jakýkoli příslušný orgán jako neplatné, nezákonné nebo 
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nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, bude taková podmínka nebo ustanovení v 
tomto rozsahu oddělena od zbývajících podmínek a ustanovení, která zůstanou 
v platnosti v plném rozsahu povoleném zákonem.  

 
11.7. Tyto podmínky nevytvářejí ani nepřiznávají žádná práva ani výhody vymahatelné 

žádnou osobou, která není stranou.  
 

11.8. Žádné zpoždění nebo neplnění ze strany Jeunesse při výkonu jakýchkoli 
pravomocí, práv nebo opravných prostředků podle těchto podmínek nebude 
fungovat jako vzdání se těchto práv, ani žádný nebo částečný výkon těchto 
pravomocí, práv nebo opravných prostředků nevyloučí jejich jiný nebo další 
výkon. Jakákoli výjimka, která má být účinná, musí být písemná a podepsaná 
oprávněným zástupcem Jeunesse. 
 

11.9. Tato pravidla a podmínky a jakýkoli dokument, který je v nich výslovně uveden, 
tvoří úplnou dohodu mezi námi a nahrazuje jakékoli předchozí ujednání, 
porozumění nebo dohodu mezi námi týkající se předmětu jakékoli Smlouvy. 
Každý z nás bere na vědomí, že při uzavírání smlouvy (a dokumentů v ní 
uvedených) se nikdo z nás nespoléhá na prohlášení, vysvětlení, ujištění nebo 
záruku („Prohlášení“) jakékoli osoby (ať už strany této smlouvy nebo nikoliv) 
kromě těch, které jsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách. Každý z nás 
souhlasí s tím, že jedinými právy a opravnými prostředky, které máme k dispozici 
v souvislosti s Prohlášením nebo které z něj vyplývají, jsou porušení smlouvy, jak 
je stanoveno v těchto podmínkách. Nic v tomto článku neomezuje ani nevylučuje 
žádnou odpovědnost za podvod.  

 
Doporučujeme vám vytisknout nebo jinak uložit kopii těchto podmínek pro budoucí použití. 

 
 
 
 
 
 

Revised: 24 September 2021 


