
Nasloucháme Vašim názorům a připomínkám.  
Hodnotíme je, analyzujeme, a pokud jsou logické,  
tak je i realizujeme a rychle zavádíme do praxe.

Přinášíme další zjednodušení!
Business novinky s okamžitou platností.

ZJEDNODUŠENĚ:
Splněny podmínky = AUTO BONUS je vyplacen.
NEsplněny podmínky = AUTO BONUS NEní vyplacen.

www.starlife.eu info@zdravi.online

 PRAVIDLA A PODMÍNKY 
Na ID člena Klubu STARLIFE může být pouze jedno vozidlo v Programu AUTO BONUS STARLIFE.

Vstup do Programu AUTO BONUS STARLIFE
= musí být splněny všechny tři podmínky:

1.  Tři měsíce po sobě jdoucí splnit podmínky minimální  
aktivity = TYP A (100 PV zaplacených do 10. dne měsíce, 
1.200 BPGV, 333 V3) a již ve 4. měsíci čerpáte dotaci  
v Programu AUTO BONUS STARLIFE.

2.  Umístění reklamy na společnost Zdraví Online s.r.o./
produkty STARLIFE na vozidlo.

3.  Propagace společnosti Zdraví Online a produktů STARLIFE 
na sociálních sítích.

Splnění výše uvedených podmínek pro vstup neznamená 
automatické zařazení do Programu AUTO BONUS STARLIFE. 
Zařazení je posuzováno individuálně společností Zdraví 
Online na základě žádosti člena Klubu STARLIFE.

Ukončení Programu AUTO BONUS STARLIFE:
K ukončení dochází v momentu, kdy je aktivita STARLIFE  
v měsíci nižší než minimum = TYP A, nebo došlo ze strany člena 
k porušení podmínek programu AUTO BONUS STARLIFE 
nebo k porušení Etického kodexu STARLIFE. K ukončení 
Programu může dojít rovněž na základě rozhodnutí  
Zdraví Online o jeho zrušení.

Opakovaný vstup = jako vstup nový (plnění 3 měsíce  
po sobě jdoucí).

 PRAKTICKÝ POSTUP

Máte vlastní vozidlo (na úvěr, na leasing či je již vaše):
1.  V jednom měsíci splníte minimálně 100 PV, 1.200 BPGV, 

V3 = 333.

2.  V následujícím měsíci splníte minimálně 100 PV, 1.200 
BPGV, V3 = 333.

3.  V následujícím (třetím) měsíci máte našlápnuto splnit 
minimálně 100 PV, 1.200 BPGV, V3 = 333.

4.  Již během tohoto 3. měsíce je možné na webové stránce 
www.starlife.cz v sekci BUSINESS / AUTO BONUS zažádat 
o vstup do Programu AUTO BONUS STARLIFE. Součástí 
žádosti vstupu do Programu AUTO BONUS STARLIFE je:

 ė vyplnění SPZ, typu vozidla a právní vztah žadatele  
k vozidlu

 ė výběr typu reklamy, kterou umístíte na své vozidlo

5.  Od společnosti Zdravi Online obdržíte grafické podklady, 
dle nichž necháte vyrobit polep (není-li polep na základě 
Vaší objednávky dodáván společností Zdravi Online). 
Polep umístíte na své vozidlo.

6.  U vozidla opatřeného logy se vyfotíte a foto pošlete  
na info@zdravi.online.

7.  Foto budete sdílet na sociálních sítích a na e-mail  
info@zdravi.online pošlete URL adresu na příspěvek  
na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru.

8.  Jsou-li po uzavření 3. měsíce skutečně splněny podmínky 
minimální aktivity a  a předchozí body 6. a 7. tohoto 
praktického postupu, jste zařazeni do Programu AUTO 
BONUS STARLIFE a dotace je Vám připsána na eSTAR  
(4. měsíc).

 NÁZVOSLOVÍ
Program AUTO BONUS STARLIFE 
= program k využití dotace za užívání vozidla s reklamou 
společnosti Zdraví Online s.r.o./na produkty STARLIFE

Dotace 
= finanční příspěvek na účet eSTAR
 ė dotace je vyplácena na základě aktivity STARLIFE  

měsíce předchozího
 ė v downline je plnění aktivity vidět průběžně  

během celého měsíce
 ė dotace je připsána na eSTAR po ukončení  

předchozího měsíce
 ė výše dotace je uvedena v přehledu 

AUTO BONUS STARLIFE

Vozidlo 
= vozidlo, za které získává člen Klubu STARLIFE dotaci
 ė dotace je poskytována bez ohledu na typ nebo výbavu 

vozidla a bez ohledu na právní vztah žadatele k vozidlu

Přehled AUTO BONUS STARLIFE 
= přehledné a souhrnné vyjádření podmínek a pravidel 
pro přidělení dotace za Vozidlo.

Reklama STARLIFE 
= reklama propagující společnost Zdraví Online s.r.o.  
a produkty STARLIFE
 ė Polepy, dle výběru Žadatele, jsou dodávány společností 

Zdraví Online zdarma (maximální počet vybraných log 
= 5). Individuální polepy jsou zpoplatněny v závislosti na 
jejich velikosti (individuální komunikace s call centrum).

 ė minimálně 2 reklamy (reklamní plochy) na 1 vozidlo
 ė minimální velikost 1 reklamy = 320 cm2 (8 × 40 cm)
 ė grafické zpracování musí být provedeno/schváleno 

společností Zdraví Online

Klub STARLIFE 
= dobrovolné seskupení lidí zajímající se o zdravý 
životní styl a aktivní přístup k životu, registrovaných 
do Klubu STARLIFE.
 ė každý člen získává při své první objednávce ID a heslo, 

které jsou potřeba pro komunikaci se společností 
Zdraví Online

Žadatel 
= aktivní člen Klubu STARLIFE, který se rozhodl požádat 
o zařazení do Programu AUTO BONUS STARLIFE.

NEAKTIVITA REPREZENTANTA NA POZICI EXE A VÝŠE

Pokud nemá reprezentant sumu osobních nákupů za poslední tři měsíce minimálně 200 PV  
(= není aktivní v systému STARLIFE), jsou mu odtrženy pouze 1.000 BPGV větve a přesunuty  
na nejbližšího aktivního UPLINE sponzora.

CZ verzeCZ verze

suma 200 PV
za poslední
3 měsíce

Koeficient pro výpočet BONUSU (K)
Výše koeficientu se řídí výší PGV. Každý reprezentant si sám svojí osobní aktivitou určuje 
výši koeficientu pro výpočet BONUSU. Něco za něco.

PGV < 1.000 —> koeficient pro výpočet BONUSU = 8
PGV ≥ 1.000 —> koeficient pro výpočet BONUSU = 10,5 (znamená více o 30 %)

koeficient pro výpočet BONUSU = 8 nebo 10,5

POOL BONUS = dodatečný bonus pro aktivní reprezentanty.

POOL BONUS získá každý reprezentant, který během  
daného měsíce splní jednu z následujících podmínek: 

1. Osobní nákup ≥ 100 PV a V3 ≥ 666 BPGV

2. Osobní nákup ≥ 333 PV

POOL BONUS = 100 % výše BONUSU (BASIC + UNLIMITED BONUS)

koeficient pro výpočet BONUSU = 16 nebo 21

CZK € € PLN HUF RON £

PGV < 1.000 8,00 0,30 0,30 1,40 110,00 1,50 0,28

PGV ≥ 1.000 10,50 0,39 0,39 1,90 140,00 2,00 0,36

K = 8 nebo 10,5

Více až o 160 %

POOL BONUS
= 100 % BASIC + UNLIMITED BONUS

 =       

POZNÁMKY

PREFEROVANÝ ZÁKAZNÍK
Člen systému STARLIFE, který po dobu šesti měsíců u společnosti Zdraví Online nenakoupí ani jeden produkt 
s PV, bude zařazen do skupiny tzv. preferovaných zákazníků. To znamená, že mu zůstane právo nakupovat 
produkty STARLIFE se slevou až 65 % (dle dosažené výše slevy CLASSIC nebo členství v  LK65), ale jeho 
DOWNLINE bude převedena na jeho nejbližšího aktivního sponzora. Ztrácí tak právo na výplatu bonusů. Tento 
preferovaný zákazník má právo na novou registraci do jiné DOWNLINE. V takovém případě mu bude přiřazeno 
nové ID, přichází zároveň o svou stávající pozici a DOWNLINE.
Tento reprezentant má možnost zažádat o navrácení DOWNLINE zpět, postup: 
reprezentant nahlásí požadavek svému nejbližšímu reprezentantovi na pozici 
SENIOR a výše, ten pro něj vytvoří plán na jeden měsíc, nechá schválit nejbližším 
DIAMOND a ten následně centrálou Zdraví Online, a pokud je plán splněn, je 
původní DOWNLINE vrácena reprezentantovi v následujícím měsíci.

NEAKTIVITA REPREZENTANTA NA POZICI EXE A VÝŠE
Pokud nemá reprezentant sumu osobních nákupů za poslední tři měsíce 
minimálně 200 PV (= není aktivní v systému STARLIFE), jsou mu odtrženy větve 
Executive a vyšších přesunuty na nejbližšího aktivního UPLINE sponzora.
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ZJEDNODUŠENĚ:
Není 200 PV za poslední 3 měsíce  
po sobě jdoucí -> jsou odtrženy  
pouze 1.000 BPGV větve.

NEAKTIVITA REPREZENTANTA NA POZICI EXE A VÝŠE

Ukončení Programu AUTO BONUS STARLIFE:

Pokud nejsou splněny podmínky minimální aktivity, není AUTO BONUS vyplacen, ale účast  
v Programu AUTO BONUS STARLIFE zůstává (zjednodušeně: jsou splněny podmínky, je AUTO 
BONUS vyplacen; nejsou splněny podmínky, není AUTO BONUS vyplacen). 
K ukončení dochází v momentu, kdy dojde během kalendářního roku v šesti měsících k nesplnění 
podmínek minimální aktivity v Programu AUTO BONUS STARLIFE (100 PV, 1.200 BPGV, V3 = 333 
BPGV).
Opakovaný vstup = jako vstup nový = plnění podmínek minimální aktivity po dobu 3 měsíců po sobě 
jdoucích (AUTO BONUS v této době není vyplácen).
Společnost Zdraví Online si vyhrazuje právo okamžitého ukončení Programu AUTO BONUS  
STARLIFE reprezentantovi v momentu porušení podmínek programu AUTO BONUS STARLIFE nebo 
porušení Etického kodexu STARLIFE. K ukončení Programu AUTO BONUS STARLIFE také může dojít 
rovněž na základě rozhodnutí Zdraví Online o jeho zrušení.


