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Lyoness oferuje każdemu Uczestnikowi Programu niespotykane dotąd możliwości. Zaczynając od osobistej optymalizacji zakupów, aż do 
atrakcyjnego dochodu dzięki dalszej rekomendacji korzyści zakupowych innym. Ponieważ w Lyoness wraz z każdym zakupem dokonanym 
przez osoby, które przystąpiły do Programu dzięki Państwa rekomendacji czerpiecie korzyści także i Państwo.
Każdy Uczestnik Programu ma swoje indywidualne cele, życzenia oraz plany w odniesieniu do własnego rozwoju. Należy je jak najbardziej 
popierać i wspierać, jeśli tylko nie wyrządzają one szkody innym, w tym także i samej wspólnocie.
To co w indywidualnej ocenie sytuacji wydaje się nieznaczące, może – jeśli potraktuje się to jako całość – okazać się bardzo szkodliwe. 
Dlatego należy problemy te przedwcześnie rozpoznać, a najlepiej w ogóle ich uniknąć. W obrębie wspólnoty obowiązują zatem proste 
zasady, które muszą być przestrzegane.

Poniższa lista z pewnością będzie dla Państwa bardzo pomocna.

 

1.) Jakie formy dokonywania zakupów istnieją w Lyoness?

W Lyoness – jak w każdej innej działalności związanej z handlem - są dokładnie 2 formy dokonywania zakupów względnie złożenia 
zamówienia.

 • Pełna zapłata (np. zakup bonów)
 • Zaliczka/zapłata częściowa

Zaliczka na poczet przyszłych zakupów jest zawsze równa wartości procentowej korzyści z uczestnictwa (prowizji całkowitej) Partnera 
Handlowego na oryginalne bony, wybranego przez Uczestnika Programu. 
A więc: Zaliczka/zapłata częściowa + dopłata/reszta zapłaty = wartość bonu.
To oznacza, że każda dokonana poprzez Lyoness zaliczka na zakupy przedstawia zamówienie bonu, które zawsze związane jest 
bezpośrednio z zakupem u Partnera Handlowego.

Wskazówka: Zaliczki na zakupy podczas pierwszego zamówienia nowego Uczestnika Programu możliwe są tylko w kombinacji z 
jednoczesnym zakupem bonów (pełna zapłata).

            • Wszelkie informacje bądź interpretacje, które odbiegają od tych dwóch form nie istnieją w Lyoness – i dlatego są zabronione. 

MOJE UCZESTNICTWO W LYONESS: 
CO MOGĘ – A CZEGO NIE MOGĘ?
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2.) Czy w Lyoness można zainwestować?

Nie. Nie ma możliwości inwestycyjnych w Lyoness, a więc i żadnego zysku. Lyoness nie uprawia żadnego rodzaju działalności finansowej 
ani w zakresie inwestycji ani działalności depozytowej.
Jedynym wynagrodzeniem, z którego Uczestnicy Programu Lyoness czerpią korzyści pochodzi z korzyści z uczestnictwa (prowizji), którą 
Uczestnikom Programu Lyoness gwarantują Partnerzy Handlowi. W Lyoness nie ma więc cudownego rozmnażania pieniędzy. 

 • Każda ustna czy pisemna, wprowadzająca w błąd informacja odnośnie lojalnościowego programu jakim jest Lyoness –  
    ponieważ jest po prostu zła - jest absolutnie zabroniona.

3.) Czy Lyoness oddaje do dyspozycji swoim Uczestnikom Programu materiały marketingowe i informacyjne?

Tak. Tworzenie własnych materiałów marketingowych jak np. prezentacje w Powerpoint, Flyery, strony internetowe, filmy video, pliki 
audio, prospekty, ulotki, wizytówki i podobne jest więc z tego powodu zabronione.

 • Lyoness oddaje do dyspozycji różnorodne materiały marketingowe, które mogą oczywiście zostać wykorzystane dla  
   własnego marketingu rekomendacyjnego. Jednak samodzielne tworzenie „dokumentów” lub nagrań i przekazywanie  
    ich dalej w formie pisemnej czy cyfrowej jak również umieszczanie ich np. na YouTube lub Facebooku względnie innych  
    podobnych platformach jest, podobnie jak rozsyłanie spamu, całkowicie zabronione.

4.) Czy w celach marketingowych mogę używać znaku towarowego Lyoness i Partnerów Handlowych?

Nie. Wszelkie znaki towarowe Lyoness (słowo-znak) są wyłącznie własnością Lyoness International AG i przynależnych jej spółek oraz 
serwisów i tylko przez nie mogą być używane.

Loga Partnerów Handlowych, ich znaki towarowe (słowa-znaki) i prawa autorskie są własnością tychże Partnerów. Lyoness uprawniony 
jest na mocy zawartej umowy z danym Partnerem Handlowym do korzystania z nich w celach marketingowych (np. uwidocznienie na 
stronie internetowej czy w newsletterach), by wspierać rozwój sprzedaży danej firmy. 

 • Samodzielne używanie przez Uczestnika Programu znaku towarowego Lyoness jak również każdego z Partnerów  
    Handlowych  Lyoness jest całkowicie zabronione. 
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5.) Czy mogę prowadzić negocjacje w sprawie podpisania umowy handlowej z partnerami sieciowymi  
      względnie handlowymi?

Nie. Zarówno rozpoczęcie negocjacji jak również zawarcie umowy z koncernami jest obowiązkiem tylko i wyłącznie międzynarodowego 
działu Key Account (działu do spraw partnerów kluczowych). Także komunikacja z tymi partnerami to zadanie wyłącznie Key Account 
ewentualnie krajowego Zarządu. Za WSZYSTKIE odpowiedzi na pytania dotyczące Partnerów Handlowych W ŻADNYM WYPADKU nie jest 
odpowiedzialny Partner Handlowy lecz Lyoness Service Center, który jest w pełni do dyspozycji w godzinach otwarcia biura zarówno 
telefonicznie jak również mailowo. 

 • Jeśli Uczestnik Programu Lyoness osiągnie 2. poziom kariery, ukończy pozytywnie szkolenie SME Coach (zgoda biura  
    krajowego), może on wykorzystać osobiste kontakty w obszarze MiŚP i pozyskiwać MiŚP jako Partnerów Handlowych  
    Lyoness (szczegóły dostępne na szkoleniu SME Coach).

Jak zdefiniowane jest w Lyoness MiŚP?
MiŚP to przedsiębiorstwo, które posiada maksymalnie 2 filie i zatrudnia maksymalnie 20 pracowników. Każde przedsiębiorstwo, które 
wykracza poza te dane, postrzegane jest jako potencjalny partner sieciowy.

 • Każdemu z Uczestników Programu zabronione jest nawiązywanie kontaktów z partnerami sieciowymi, zarówno  
     pisemnych jak i ustnych. W przypadku wszelkiego rodzaju pytań, Lyoness Service Center względnie biuro krajowe jest  
     do dyspozycji.

6.)  Czy mogę namawiać/zagadywać ludzi, by wstąpili do Lyoness zawsze i wszędzie?

 • Nie. Wszelkie działania reklamowe w bezpośredniej okolicy partnerów sieciowych jest absolutnie zabronione. Obejmuje  
    to także tworzenie własnych środków reklamowych, druków, ulotek itp., które rozdawane są w okolicy firm. Przypadki  
   tego rodzaju mogą zaszkodzić partnerstwu z partnerami sieciowymi i prowadzą do natychmiastowego rozwiązania  
    Umowy o Udział w Programie.

7.) Jakich informacji mogę używać w celu dalszej rekomendacji?

Wyłącznie tych informacji, które Lyoness sam (np. na stronie internetowej) oddał do dyspozycji. 
Lyoness od 2003 roku (8 i pól roku) prowadzi obecnie w 26 krajach europejskich poważny program stałego klienta i jest odnoszącym 
największe sukcesy programem lojalnościowym naszych czasów. Rozszerzanie wachlarza korzyści dla wszystkich Uczestników Programu 
i Partnerów Handlowych to najwyższy priorytet  firmy. Stanowi to  również podstawę dla wsparcia projektów fundacji Lyoness. 

 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez Uczestnika Programu odnośnie programu lojalnościowego Lyoness  
    jest nie do pogodzenia z długoterminowym członkostwem w Lyoness. Jeśli dany Uczestnik Programu nie jest czegoś  
   pewien, jego moralnym obowiązkiem winno być zasięgnięcie informacji jak powinien postępować w Lyoness Service  
    Center lub w biurze krajowym.
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Konsekwencje nieprzestrzegania

 • Rozwiązanie Umowy o Udział w Programie w przypadku ciężkich naruszeń zasad
    Ochrona wszystkich Uczestników Programu, Partnerów Handlowych oraz wspólnoty Lyoness jest zawsze na pierwszym planie.
    Uczestnicy Programu – niezależnie od stopnia kariery, którzy naruszają te proste zasady są nie do zaakceptowania w ramach  
    wspólnoty. Szkodzące firmie zachowanie nie jest postrzegane jako drobne przewinienie. Dlatego Uczestnicy Programu, którzy  
    nie są skłonni do przestrzegania zasad w sensie długoterminowego, skutecznego partnerstwa zostaną pozbawieni członkostwa  
    przez Lyoness Europe AG. To oznacza: rozwiązanie umowy pomiędzy Uczestnikiem Programu Lyoness a Lyoness Europe AG,  
    przez Lyoness Europe AG.
    Lyoness zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia uzyskania odszkodowania od Uczestników Programu, którzy działali  
    na szkodę firmy.

 • Ostateczne ostrzeżenie dla rekomendującego przed rozwiązaniem Umowy o Udział w Programie
   Dalsze  rekomendowanie zobowiązuje. Każdy, kto poleca Lyoness dalej odpowiedzialny jest zasadniczo za jakość tychże  
    rekomendacji. Jeśli w przypadku ciężkich naruszeń Uczestnik Programu wyrządzi firmie szkodę lub mógłby taką szkodę przez  
   swoje zachowanie wyrządzić, prowadzi to do rozwiązania z nim umowy. Przed rozwiązaniem umowy jego bezpośrednio  
    rekomendujący otrzyma ostrzeżenie, a w przypadku ponownego ostrzeżenia zostanie rozwiązana z nim umowa.  Wspólnie za  
    siebie ręczyć to nie tylko założenie, to również wprowadzenie tego w życie.

Lyoness to synonim jakości i rzetelności. Nie za wiele, ale też i nie mało oczekuje się od Uczestnika Programu dążącego do osiągnięcia 
kolejnego stopnia kariery w obrębie wspólnoty Lyoness. Przyjazny, pełen szacunku wzajemny stosunek to jedna z podstawowych podwalin 
historii sukcesu Lyoness.. 

Wspólne dokonywanie zakupów – wspólne czerpanie korzyści – wspólne CZYNIENIE dobra 
ORAZ wspólne, konsekwentne działanie dla dobra wszystkich

PROSTE ZASADY
PROSTE ICH ZASTOSOWANIE
PROSTE ŻYCIE 


