
B R I D G E  TO  G O L D
Pravidla programu

BRIDGE TO GOLD: MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PROGRAMU 
K účasti není zapotřebí žádná koupě ani platba.

PODROBNOSTI PROGRAMU

Program Bridge to Gold je financován společností Young Living Essential Oils, LC, se sídlem na 1538 W. Sandalwood 
Dr., Lehi, UT, USA („Young Living“) a jeho místními pobočkami v Jihoafrické republice, Austrálii, Kanadě, Kolumbii, 
Kostarice, Ekvádoru, Evropě, Hongkongu (Macau), Indonésii, Japonsku, Malajsii, Mexiku, Novém Zélandě, Filipínách, 
Singapuru, Jižní Koreji a Tchaj-wanu. Příloha A uvádí podrobnosti o tom, která pobočka se považuje za původce 
financování tj. sponzora u každého distributora (stanoveno níže). Program Bridge to Gold se zahájí 1. dubna 2020 
(„Datum spuštění programu“). Program Bridge to Gold se skládá z jednorázového bonusu, který nabízí distributorům 
přidanou pobídku (jak je uvedeno v plánu odměn společnosti Young Living) navíc k plánu odměn společnosti Young 
Living. Distributorům budou poskytnuty odměny a uznání za dosažení stanovené úrovně vedení v rámci specificky 
vymezeného období z předkvalifikační hodnosti.

Program Bridge to Gold představuje dodatečnou pobídku určenou k motivaci a odměně elitních, vysoce výkonných 
distributorů. Ačkoli je vítána účast všech distributorů, je důležité pamatovat na to, že tato pobídka není zamýšlena jako 
náhrada za ostatní kvalifikace nebo pobídky, které jsou nabízeny základně distributorů společnosti Young Living,  
a to včetně odměn a bonusů nabízených v rámci plánu odměn společnosti Young Living.  

OPRÁVNĚNOST

Program Bridge to Gold je otevřený distributorům Young Living („distributoři“), kteří jsou aktivní, kteří poprvé 
dosáhnou placené hodnosti Silver NEBO jejichž nejvyšší dosažená hodnost k 1. dubnu 2020 je hodnost Silver,  
k 1. dubnu 2020 nikdy předtím nedosáhli hodnosti Gold, nikdy neměli další dvě větve s nejméně 1 000 v objemu 
organizace („OGV“) (mimo dvě větve požadované k dosažení placené hodnosti Silver) a celkem 22 500 OGV  
ve stejném měsíci. Mají u společnosti dobré jméno, k 31. březnu 2020 jim je alespoň 18 let, platí globálně (nebo 
dosáhli plnoletosti v rámci jejich jurisdikce, země nebo regionu jejich pobytu) a jejich hlavní fakturační adresa  
(uvedená na jejich distributorském účtu) se nachází v USA, Jihoafrické republice, Austrálii, Kanadě, Kolumbii, Kostarice, 
Ekvádoru, Evropě, Hongkongu (Macau), Indonésii, Japonsku, Malajsii, Mexiku, Novém Zélandě, Filipínách, Singapuru, 
Jižní Koreji nebo na Tchaj-wanu. Tato propagační akce nebude zahrnovat žádné distributory na trzích NFR. V místech, 
kde to zákon zakazuje, tato akce neplatí. Distributoři, kteří mají u společnosti dobré jméno, jsou ti distributoři, kteří  
se plně řídí všemi podmínkami distributorské smlouvy se společností Young Living a jejími Zásadami a postupy. 

PRAVIDLA PROGRAMU

Distributor musí splnit následující požadavky – ve stejném měsíci – během šesti měsíců od data spuštění programu 
nebo od data, kdy poprvé dosáhne placené hodnosti Silver („Kvalifikační období“):

1. Vybudovat dvě nové větve, každou s 1 000 OGV (navíc ke dvěma větvím, které jsou již vyžadovány k dosažení 
placené hodnosti Silver) v rámci jejich prodejní organizace

2. Dosáhnout alespoň 22 500 OGV

Kvalifikační období pro každého distributora začíná prvního dne v měsíci následujícím po distributorově prvním 
dosažení placené hodnosti Silver nebo po datu spuštění programu, podle toho, co nastane později, a končí ve 23:59 
posledního dne období šesti měsíců (např. 1. dubna 2020 – 30. září 2020).



ODMĚNA/POBÍDKA

Distributoři, kteří splní výše uvedené požadavky, se kvalifikují k získání kolekce Aroma Complete, která obsahuje 
esenciální oleje vybrané místním trhem Young Living daného distributora pro program Bridge to Gold.

ZRUŠENÍ A REFUNDACE; VYŠŠÍ MOC

Distributor, který se kvalifikuje k získání pobídkové odměny a poté se pokusí objednávku/objednávky zrušit, neobdrží 
za tyto objednávky žádnou refundaci. Společnost Young Living nebude nést zodpovědnost, pokud bude dodání 
odměny zabráněno nebo bude pozdrženo kvůli některému z následujícího: vyčerpání skladových zásob, stávky, 
demonstrace, snahy o bojkot, požáry, povodně, nehody, válka (vyhlášená nebo nevyhlášená), revoluce, nepokoje, 
povstání, vyšší moc, jednání vlády (včetně a bez omezení jakýchkoli státních orgánů nebo oddělení Spojených 
států amerických a místních úřadů v zemích jednotlivých účastníků této propagační akce), činy veřejného nepřítele, 
nedostatek benzínu nebo dalších paliv či nezbytných produktů nebo jejich vydávání na příděl, neschopnost získat 
materiály nebo pracovní sílu nebo další důvody, které jsou realisticky mimo kontrolu společnosti Young Living. 

POVOLENÍ

Účastí v programu Bridge to Gold a přijetím pobídky a/nebo odměny distributor souhlasí s využitím svého jména, 
adresy (město a stát/oblast pobytu), hlasu a prohlášení souvisejících s programem Bridge to Gold a společností Young 
Living a fotografií nebo dalších podobizen bez další kompenzace, uvědomění nebo povolení v jakémkoli propagačním 
materiálu nebo reklamě realizované společností Young Living či jakýmikoli spřízněnými subjekty v jakémkoli 
sdělovacím prostředku, bez ohledu na rozsah území nebo doby trvání, vyjma případů, kde to zákon zakazuje.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud bude rozdíl mezi aktuální hodnotou odměny v době udělení a přibližnou maloobchodní hodnotou uvedenou 
v jakékoli korespondenci nebo materiálech v souvislosti s jakoukoli propagační akcí, společnost Young Living za to 
nebude zodpovědná a výherci případný rozdíl neobdrží. Společnost Young Living a její přidružené, dceřiné a mateřské 
společnosti nejsou zodpovědné za jakékoli nepřesnosti týkající se informací, jež mohou být použity v programu 
Bridge to Gold, technické chyby nebo lidská pochybení, které se mohou vyskytnout ve zpracování objednávek, 
včetně údajů zadaných distributory, nedorozumění, jako jsou technická selhání spojená s počítačem, telefonem, 
kabely, nedostupností sítě nebo připojení k serveru, související technická selhání či další selhání spojená s hardwarem, 
softwarem, virem nebo za neúplné, pozdní nebo chybné objednávky. Jakékoli ohrožení spravedlivého a řádného 
průběhu programu Bridge to Gold spojeného s počítačovým virem nebo podobným typem technické vady, které 
může ovlivnit řádný chod, bezpečnost a správu programu Bridge to Gold, může vést k ukončení, úpravě nebo změně 
daného programu či jeho části dle vlastního uvážení společnosti Young Living. Společnost Young Living si vyhrazuje 
právo, dle vlastního uvážení, zrušit jakékoli objednávky distributorů, o kterých se společnost Young Living domnívá, že 
se pokusili manipulovat s nebo narušit spravování, bezpečnost, čestnost nebo rovné podmínky programu Bridge to 
Gold, nebo diskvalifikovat jakékoli distributory, kteří se chovají nesportovním způsobem nebo chtěli kohokoli ohrozit 
či obtěžovat. Účastí v programu Bridge to Gold se distributoři zříkají všech práv na uplatnění náhrad za represivní, 
vedlejší a následné škody, právní poplatky nebo jakékoli škody jiných než skutečných nákladů nebo ztrát, které by 
vznikly ve spojení s účastí v programu Bridge to Gold nebo přijetím, vlastnictvím a využitím jakékoli odměny.

Veškeré důvody k žalobě vzniklé z nebo spojené s programem Bridge to Gold nebo jakoukoli udělenou odměnou 
budou vyřešeny individuálně, bez využití jakékoli formy skupinové žaloby. Některé jurisdikce nemusejí povolovat určitá 
omezení odpovědnosti za škody nebo možnost žádat náhradu škody prostřednictvím skupinové žaloby, proto se na 
vás některá z těchto omezení nemusejí vztahovat. 

DALŠÍ PRAVIDLA A PŘEDPISY

Všichni odměnění příjemci budou zodpovědní za jakékoli příslušné zdanění jejich odměn, bez ohledu na to, zda 
odměny využijí či nikoli, pokud neodmítnou přijmout odměnu v době, kdy je jim nabídnuta. Tam, kde takový princip 
platí, uvede příjemce skutečnou tržní hodnotu přijaté odměny na příslušném daňovém formuláři (např. formulář 
1099-MISC v USA nebo formulář T4A v Kanadě). Pokud se aspekty odměny změní tak, že by byly mimo kontrolu 
společnosti Young Living, nebo pokud, z jakéhokoli důvodu, budou všechny části nebo jen poměrná část odměny 
nedostupná, společnost Young Living nebude za žádné takové změny zodpovědná a vyhrazuje si právo nahradit 
odměnu ekvivalentní nebo vyšší hodnotou dle vlastního a výhradního uvážení společnosti Young Living. Nedovoluje se 
žádný převod odměny na třetí stranu. Za nehotovostní odměny nebudou nabízeny žádné hotovostní náhrady. Přijetím 



odměny příjemci souhlasí, že společnost Young Living nebude ručit za jakákoli zranění, škody ani ztráty jakéhokoli 
druhu vyplývající z nebo související s udělením, přijetím, vlastnictvím nebo využitím odměny nebo jejích aspektů  
či části.

Společnost Young Living bude konečným rozhodčím výkladu všech pravidel a rozhodnutích o kvalifikaci a takováto 
rozhodnutí budou konečná. Tam, kde takový princip platí, bude jakákoli kvalifikační podpora/příspěvek nahlášena jako 
příjem na příjemcově ročním formuláři 1099 (nebo na jiném odpovídajícím daňovém formuláři ve vaší zemi). Příjemci 
odměny budou případně zodpovědní za uhrazení všech daní a srážek vyplývajících z podpor/příspěvků udělených 
společností Young Living. V místech, kde to zákon zakazuje, program Bridge to Gold neplatí. Všichni distributoři, kteří 
se účastní a kvalifikují, budou podléhat auditu a ověření jejich cílových celkových bodů.

Účastí v programu Bridge to Gold (i) berete na vědomí dodržování pravidel programu Bridge to Gold, včetně všech 
požadavků na způsobilost k účasti, (ii) potvrzujete, že jakékoli informace, které poskytnete v souvislosti s programem 
Bridge to Gold, jsou pravdivé a přesné, a (iii) souhlasíte, že budete vázáni rozhodnutími společnosti Young Living, 
která budou konečná a závazná ve všech oblastech programu Bridge to Gold. Distributoři, kteří se nebudou řídit 
těmito pravidly programu Bridge to Gold a Zásadami a postupy společnosti Young Living, budou diskvalifikováni.

Společnost Young Living si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli zrušit, upravit nebo pozastavit program 
Bridge to Gold a to s upozorněním, nebo bez něj či s udáním důvodů, nebo bez nich, pokud správu, bezpečnost nebo 
integritu programu Bridge to Gold naruší podvod, technické potíže, viry nebo závady, chyby v programování nebo 
jakékoli jiné příčiny.

Program Bridge to Gold podléhá veškerým federálním, státním, provinčním a místním zákonům. Všechny problémy 
a otázky týkající se sestavení, platnosti, výkladu a vymahatelnosti pravidel tohoto programu Bridge to Gold nebo 
práva a povinnosti účastníků a společnosti Young Living v souvislosti s programem Bridge to Gold budou upravovány 
a vykládány v souladu s hmotným právem státu Utah, pro distributory v USA, bez ohledu na kolizněprávní princip. 
Všichni účastníci v USA souhlasí s jurisdikcí a místem konání federálních, státních a místních soudů v Utahu. V případě 
mezinárodních distributorů budou příslušná hmotná práva a soudy zaregistrovány do distributorských smluv v každé 
jurisdikci.

V případě jakéhokoli konfliktu s jakýmikoli podrobnostmi programu Bridge to Gold obsaženými v pravidlech programu 
Bridge to Gold a podrobnostmi programu Bridge to Gold obsaženými v jiných materiálech (včetně, avšak bez 
omezení, jakéhokoli místa prodeje, online nebo tištěné reklamě), mají přednost podrobnosti programu Bridge to Gold 
ustanovené v těchto pravidlech programu Bridge to Gold.

Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto pravidel programu Bridge to Gold neovlivní platnost 
či vymahatelnost jakýchkoli dalších ustanovení. V případě, že bude jakékoli ustanovení shledáno jako neplatné či 
jinak nevymahatelné nebo v rozporu s právem, budou tato pravidla programu Bridge to Gold platit i nadále a budou 
vykládána v souladu s jejich podmínkami, jako kdyby žádné neplatné či protizákonné ustanovení neobsahovaly.



PŘÍLOHA A

Účastníci souhlasí a rozumí, že je tato propagační akce financována tj. sponzorována právnickou osobou v jejich 
zemi trvalého pobytu, jak je popsáno níže. Právnická osoba financující tj. sponzorující propagační akci pro každého 
účastníka je stanovena na základě primární fakturační adresy uvedené na účastníkově distributorském účtu  
u společnosti Young Living k datu začátku období propagační akce.

ÚČASTNÍKOVA ZEMĚ 
PRIMÁRNÍHO POBYTU 

K DATU ZAČÁTKU 
OBDOBÍ PROPAGAČNÍ 

AKCE

SPONZOR ADRESA SPONZORA

Spojené státy Young Living Essential Oils, LC
1538 W. Sandalwood Dr.,  

Lehi, UT 84043

Kanada Young Living Canada ULC
Unit 142, 701-64 Avenue  

S.E Calgary, Alberta T2H 2C3

Mexiko Young Living Mexico SRL
Av. Paseo de la Reforma No. 243, Piso 
9 Colonia Cuauhtémoc, Delegación 

Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de Mexico

Ekvádor
Young Living Ecuador, CIA, 

LTDA

Avenida Las Monjas No. 115 
Entre Circunvalación y Costanera Sur 

Urdesa Central 
Guayaquil, Ekvádor

Evropa Young Living Europe B.V.

Peizerweg 97, 9727 AJ Groningen, 
Netherlands 

Telefon UK: +44-0-20 3935 9000 
Telefonní čísla lokalizovaných členských 

služeb lze nalézt zde: https://www.
youngliving.com/cs_CZ/company/contactus

Hongkong a Macao
Young Living Hong Kong 

Limited

Young Living Hong Kong Limited 
20/F, Soundwill Plaza II Midtown 

1 Tang Lung Street, Causeway Bay, Hong 
Kong (Exit A, Causeway Bay Station)

Austrálie a Nový Zéland
Young Living Essential Oils, 

Australasia Pty. Ltd.
Level 3 Building B, 3 olumbia Court 

Baulkham Hills 2153, Sydney, Austrálie

Singapur
Young Living Singapore Pte. 

Ltd.

Young Living Singapore Pte Ltd 
111 Somerset Road, #05-18 TripleOne 

Somerset, Singapore 238164

Malajsie Young Living Malaysia Sdn Bhd
Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 

Malaysia

Japonsko Young Living Japan Inc.
Shinjuku Sumitomo Bldg. 32F 

2-6-1 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku, Tokyo, Japonsko 163-0232



ÚČASTNÍKOVA ZEMĚ 
PRIMÁRNÍHO POBYTU 

K DATU ZAČÁTKU 
OBDOBÍ PROPAGAČNÍ 

AKCE

SPONZOR ADRESA SPONZORA

Tchaj-wan
Young Living Taiwan Inc, Taiwan 

Branch

8/F, Nos. 89, 89-1, 89-2 and 89-3 SongRen 
Road, XinYi District, Taipei City (TEL:  

02-7747-4888; Fax: 0277474889)

Indonésie PT Young Living Indonesia

Menara BCA Grand Indonesia,  
45 Floor, 

Jalan M.H. Thamrin No. 1, 
Jakarta Pusat, 10310, Indonésie

Kolumbie Young Living Colombia SAS
Avenida 19 105 – 53 
Bogotá, Kolumbie

Filipíny
Young Living  Philippines LLC, 

Philippines Branch

12th Floor, Twenty-Five Seven McKinley 
25th Street corner 7th Avenue 

Bonifacio Global City

Jižní Korea
Young Living Korea Limited 

Company
Taehaeranro 419 Gangnam Finance Plaza 

9F, Gangnam Gu, Seoul, Jižní Korea

Jihoafrická republika Young Living Africa (PTY) LTD

Clearwater Office Park, Building 6 
Cnr of Christian de Wet and Mellenium 

Road, Strubensvalley, Roodepoort Gauteng 
1724

Kostarika Young Living Costa Rica S.R.L.
San Jose, Sabana Sur, Calle 62 A, Avenida 

12, edificio Abdin Segunda planta


