
Załącznik Nr 4 
do Umowy o świadczenie usług promocyjnych oraz menedżerskich 

 

PLAN MARKETINGOWY 
 
1. Postanowienia ogólne   
 
1.1. Wartość Prowizji od Umów sprzedaży i/lub Zamówień1 /Zamówień2  obliczana jest w oparciu o Podstawę 
prowizyjną.    
 
1.2. Prowizja jest naliczana w wartości brutto.  
 
1.3. Daty naliczania prowizji oraz terminy wypłaty są ruchome i określane w Kalendarzu Zepter aktualizowanym 

na każdy rok kalendarzowy. Za datę wypłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zepter 
kwotą należnej prowizji lub – w przypadku przekazu pocztowego – datę złożenia przekazu opiewającego 
na ww. kwotę, pomniejszoną o opłatę za przekaz, w placówce Poczty Polskiej.  

 
1.4. W przypadku naliczenia prowizji dla Przedstawiciela współpracującego jako osoba fizyczna wartość  

obliczonej prowizji jest obniżona o 9,5%. 
  
1.5. Zasady weryfikacji prowizji w przypadku odstąpienia od Umów sprzedaży i/lub Zamówień1/Zamówień2  

oraz w przypadku odsprzedaży towarów przez Przedstawiciela.     
 

1.5.1.  W przypadku skorzystania przez Kupującego/Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy 
sprzedaży i/lub Zamówienia1/Zamówień2  Przedstawiciel traci prawo do prowizji z tytułu ww. Umowy 
i/lub Zamówienia1/Zamówień2  , a prowizja wypłacona z tytułu tej Umowy lub z tego Zamówienia 
zostanie potrącona z najbliższej, naliczonej prowizji lub zwrócona przez Przedstawiciela na rachunek 
bankowy Zepter. 
 
1.5.2. Postanowienie pkt. 1.5.1. stosuje się odpowiednio w przypadku skorzystania przez 
Przedstawiciela z prawa do odsprzedaży Zepter towarów  - zgodnie ze stosownymi postanowieniami § 
13 Umowy.   

 
2. Prowizja podstawowa  
 

2.1. Prowizja podstawowa z tytułu Obrotu osobistego obliczana jest w oparciu o parametr procentowy, o 
którym mowa w pkt. 2.1.3. i wypłacana jest w zależności od poziomu realizacji wpłat dokonywanych na 
poczet Umów sprzedaży i/lub Zamówień1, zgodnie z pkt. 2.1.1 

 

2.1.1.  W przypadku wpłaty: 
- min. 20% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie1, naliczana i wypłacana jest 
pierwsza część prowizji w wysokości 30%,  
- min. 50% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie1, naliczana i wypłacana jest 
następna część prowizji w wysokości 30%  
- 100% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie1, naliczana i wypłacana jest 
ostatnia część prowizji w wysokości 40%.  

 
2.1.2. Parametr procentowy do obliczania prowizji podstawowej ustala się na podstawie Zawartego 
Obrotu Osobistego osiągniętego przez Przedstawiciela w POPRZEDNIM Zepter Miesiącu. , z 
zastrzeżeniem pkt. 2.1.2.1. poniżej. 
 
        2.1.2.1. Parametr procentowy do naliczenia prowizji podstawowej nowego Przedstawiciela, 
ustalony na podstawie Zawartego Obrotu Osobistego  osiągniętego przez niego tylko w pierwszym 
Zepter Miesiącu współpracy, jest podstawą do obliczania prowizji podstawowej w bieżącym oraz 
następnym Zepter Miesiącu. 
 
2.1.3. Parametr procentowy ustalony zgodnie z pkt. 2.1.2. podlega  weryfikacji  w okresie  
obejmującym 90 dni, licząc od zakończenia  Zepter Miesiąca, w którym został zastosowany do 
obliczenia prowizji podstawowej, i jest każdorazowo  ustalany w terminach naliczania prowizji na 
podstawie rzeczywistego, osiągniętego na dzień weryfikacji, Zawartego Obrotu Osobistego. 
 
Parametr procentowy do naliczenia prowizji podstawowej jest ustalany zgodnie z kryteriami 
wskazanymi w poniższej tabeli z zastrzeżeniem p-ktu 2.1.4.:  
 
 
 
 
 
 

           



ZAWARTY OBRÓT OSOBISTY  I PARAMETR PROCENTOWY DLA DANEGO OBROTU  

ZAWARTY 
OBRÓT 

OSOBISTY  W 
POPRZEDNIM 
ZM (brutto) 

PARAMETR 
PROCENTOWY 

NALICZANIA 
PROWIZJI 

PODSTAWOWEJ DLA 
PRZEDSTAWICIELA   

PARAMETR PROCENTOWY NALICZANIA PROWIZJI PODSTAWOWEJ DLA 
PRZEDSTAWICIELA W RANDZE OSIĄGNIĘTEJ W DANYM ZM 

JUNIOR 
MENEDŻER 

TEAM 
MENEDŻER 

SENIOR 
MENEDŻER   

DIVISION 
MENEDŻER   

REGIONAL 
MENEDŻER    

 

od 54 000 40%(a4) 40%(a4) 40%(a4) 40%(a4) 40%(a4) 40%(a4)  

37 000 – 53 999 35%(a3) 35%(a3) 35%(a3) 35%(a3) 35%(a3) 40%(a4)  

14 000 - 36 999 30%(a2) 30%(a2) 30%(a2) 30%(a2) 35%(a3) 40%(a4)  

4 500 – 13 999 25%(a1) 25%(a1) 25%(a1) 30%(a2) 35%(a3) 40%(a4)  

2 200  – 4 499 20% 20% 25%(a1) 30%(a2) 35%(a3) 40%(a4)  

1 400  – 2 199 15% 20% 25%(a1) 30%(a2) 35%(a3) 40%(a4)  

0 – 1 399 10% 20% 25%(a1) 30%(a2) 35%(a3) 40%(a4)  

 
 

(a1) - W przypadku naliczenia prowizji podstawowej z zastosowaniem parametru procentowego w 
wysokości 25%, wartość prowizji menedżerskiej, prowizji rekomendacyjnej oraz prowizji 
rekrutacyjnej jest obniżona do 70%. 
(a2) - W przypadku naliczenia prowizji podstawowej z zastosowaniem  parametru procentowego w 
wysokości 30%, wartość prowizji menedżerskiej, prowizji rekomendacyjnej oraz prowizji 
rekrutacyjnej jest obniżona do 50%. 

(a3) - W przypadku naliczenia prowizji podstawowej z zastosowaniem  parametru procentowego w 
wysokości 35%, wartość prowizji menedżerskiej, prowizji rekomendacyjnej oraz prowizji 
rekrutacyjnej  jest obniżona do 40%. 
(a4) - W przypadku naliczenia prowizji podstawowej z zastosowaniem  parametru procentowego w 
wysokości 40%, wartość prowizji menedżerskiej, prowizji rekomendacyjnej oraz prowizji 
rekrutacyjnej jest obniżona do 20%. 
 

 
2.2. Przedstawiciel, który w danym Zepter Miesiącu osiągnie Zawarty Obrót Osobisty w wysokości minimum 
1.400 pln, uzyskuje prawo w tym Zepter Miesiącu do prowizji rekomendacyjnej z tytułu umów sprzedaży 
Klientów Przedstawiciela w wysokości do 5% , natomiast w przypadku Zawartego Obrotu Osobistego w 
wysokości minimum 4.500 pln prowizji rekomendacyjnej w wysokości do 10%, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.1 
poniżej. 

 
2.2.1 Z tytułu pierwszej Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta Przedstawiciela prowizja 
rekomendacyjna w wysokości 10% jest naliczana bez względu na uzyskany przez Przedstawiciela  w 
danym Zepter Miesiącu Zawarty Obrót Osobisty. 
 

2.3. Prowizja rekomendacyjna jest naliczana i wypłacana w przypadku 100% wpłaty wartości brutto Umowy 
Sprzedaży i/lub Zamówienia1. 
  
 

3. Prowizja Menedżerska  

3.1. JUNIOR Menedżer (JM) 

 
Warunki uzyskania rangi JUNIOR menedżera zgodnie z jedną z 2 opcji: 
 
I Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w poprzednim ZM  
2 200 PLN  

 

 
II Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w bieżącym  
1 800 PLN  

 

2 Minimalny Zawarty Obrót osobisty i Grupy z poziomu L1  Przedstawiciela w bieżącym ZM łącznie 
4 500 PLN 

 



 
 
 
 
Uzyskanie rangi JUNIOR Menedżer w danym Zepter Miesiącu daje prawo do prowizji menedżerskiej z tytułu 
Obrotu Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 , naliczanej zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
 

Struktura – 
Poziom: 

Prowizja  

L1 5% 

 
JUNIOR Menedżer ma także prawo w danym Zepter Miesiącu do prowizji rekrutacyjnej i rekomendacyjnej w 
wysokości do 5% z tytułu Zamówień1 zgodnie z pkt. 2.2, 2.2.1 
 

3.2. TEAM Menedżer (TM) 

        Warunki uzyskania rangi TEAM menedżera zgodnie z jedną z 2 opcji: 
 
I Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w poprzednim ZM  
4 500 PLN  

 

 

II opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w bieżącym  
3 600 PLN  

 

3 Minimalny Zawarty Obrót osobisty i Grupy z poziomu L1  Przedstawiciela w bieżącym ZM łącznie 9 000 PLN 

 
Uzyskanie rangi TEAM Menedżer w danym Zepter Miesiącu daje prawo do prowizji menedżerskiej z tytułu 
Obrotu Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 , naliczanej zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
 

Struktura – 
Poziom: 

Prowizja  

L1 10% 

 
 
TEAM Menedżer ma także prawo w danym Zepter Miesiącu do prowizji rekrutacyjnej i rekomendacyjnej w 
wysokości do 10% z tytułu Zamówień1 zgodnie z pkt. 2.2, 2.2.1 

 

3.3. SENIOR Menedżer (SM) 

Warunki uzyskania rangi SENIOR menedżera zgodnie z jedną z 2 opcji: 
 
I Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w poprzednim ZM 
14 000 PLN  

 

 
II Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w bieżącym  
4 500 PLN  

 

2 Minimalny Zawarty Obrót osobisty i Grupy z poziomu L1  Przedstawiciela w bieżącym ZM łącznie 
45 000 PLN 

 

 
Uzyskanie rangi SENIOR Menedżer w danym Zepter Miesiącu daje prawo do prowizji menedżerskiej z tytułu 
Obrotu Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 - L3, naliczanej zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
 
 

Struktura – 
Poziom: 

Prowizja  

L1 10% 

L2 3% 

L3 2% 

 



SENIOR Menedżer ma także prawo w danym Zepter Miesiącu do prowizji rekrutacyjnej i rekomendacyjnej w 
wysokości do 10% z tytułu Zamówień1 zgodnie z pkt. 2.2, 2.2.1 
 

3.4. DIVISION Menedżer (DM) 

Warunki uzyskania rangi DIVISION menedżera zgodnie z jedną z 2 opcji: 
 
I Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w poprzednim ZM 
37 000 PLN  

 

 
II Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w bieżącym  
4 500 PLN  

 

2 Minimalny Zawarty Obrót osobisty i Grupy z poziomu L1  Przedstawiciela w bieżącym ZM łącznie 
90 000 PLN 

 

 
Uzyskanie rangi DIVISION Menedżer w danym Zepter Miesiącu daje prawo do prowizji menedżerskiej z tytułu 
Obrotu Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 - L5, naliczanej zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
 

Struktura – 
Poziom: 

Prowizja 

L1 10% 

L2 3% 

L3 2% 

L4 1% 

L5 0,5% 

 
  
DIVISION Menedżer ma także prawo w danym Zepter Miesiącu do prowizji rekrutacyjnej i rekomendacyjnej w 
wysokości do 10% z tytułu Zamówień1 zgodnie z pkt. 2.2, 2.2.1 
 

3.5. REGIONAL Menedżer (RM) 

Warunki uzyskania rangi REGIONAL menedżera zgodnie z jedną z 2 opcji: 
 
I Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w poprzednim ZM  
54 000 PLN  

 

 
II Opcja 

1 Minimalny Zawarty Obrót Osobisty Przedstawiciela w bieżącym  
4 500 PLN  

 

2 Minimalny Zawarty Obrót osobisty i Grupy z poziomu L1  Przedstawiciela w bieżącym ZM łącznie 
140 000 PLN 

 

 
Osiągnięcie rangi REGIONAL Menedżer w danym Zepter Miesiącu daje prawo do prowizji menedżerskiej z tytułu 
Obrotu Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 - L10, naliczanej zgodnie z 
poniższymi parametrami: 
 

 

Struktura – 
Poziom:  

Prowizja  

  

L1 10% 

L2 3% 

L3 2% 

L4 1% 

L5 0,5% 

L6 0,25% 

L7 0,125% 

L8 0,062% 

L9 0,031% 

L10 0,016% 

 

 
REGIONAL Menedżer ma także prawo w danym Zepter Miesiącu do prowizji rekrutacyjnej i rekomendacyjnej w 
wysokości do 10% z tytułu Zamówień1 zgodnie z pkt. 2.2, 2.2.1 



 

3.5. Zasady i warunki dotyczące obliczania prowizji menedżerskiej:  
 

3.5.1. Ranga osiągnięta w danym Zepter Miesiącu zgodnie z warunkami określonymi powyżej jest podstawą 
do naliczania prowizji menedżerskiej w tym Zepter Miesiącu, z zastrzeżeniem p-ktu 3.5.1.1 poniżej. 
 
           3.5.1.1. Przedstawiciel z minimalnym obrotem osobistym osiągniętym w poprzednim ZM na 
poziomie powyżej 2.200 PLN ma prawo w bieżącym ZM do prowizji menedżerskiej z tytułu Obrotu 
Grupy osiągniętego w tym Zepter Miesiącu przez Strukturę z poziomu L1 w wysokości do 5%.    
 

3.5.2.  Ustalanie rangi menedżerskiej następuje zgodnie z Kalendarzem Zepter na podstawie Zawartego 
Obrotu Osobistego Menedżera oraz Zawartego Obrotu  Grupy L1, uzyskanych  przez Menedżera w bieżącym 
Zepter Miesiącu.   
 
           3.5.2.1.  Ranga ustalona zgodnie z pkt. 3.5.1 podlega weryfikacji dwukrotnie, w okresach:  
 
                  a) pierwsza weryfikacja -  do 60-tego dnia od daty zakończenia ZM, w którym ustalono rangę, 
                  b) druga weryfikacja - do 90-tego dnia od daty zakończenia ZM, w którym ustalono rangę. 
 

   Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie rzeczywistego, osiągniętego na dzień weryfikacji,  
Obrotu do 60-tego dnia - z płatnością na poziomie 20% i do 90-tego dnia z płatnością na poziomie 
30% . 

 
3.5.3. Prowizja menedżerska z tytułu Zawartego Obrotu Grupy uzyskanego w bieżącym Zepter Miesiącu jest 
obliczana – z zastosowaniem parametrów procentowych wskazanych dla danej rangi, ustalonej zgodnie z pkt. 
3.5.1. – 3.5.2., i wypłacana jest w zależności od poziomu realizacji wpłat dokonywanych na poczet Umów 
sprzedaży i/lub Zamówień2, zgodnie z pkt. 3.5.4. 

 
3.5.4. W przypadku wpłaty: 
 

- min. 20% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie2, naliczana i wypłacana jest 
pierwsza część prowizji w wysokości 30%,  
- min. 50% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie2, naliczana i wypłacana jest 
następna część prowizji w wysokości 30%,  
- 100% wartości brutto na daną Umowę sprzedaży i/lub Zamówienie2, naliczana i wypłacana jest 
ostatnia część prowizji w wysokości 40%.  

 
3.5.5. W przypadku umów, dla których prowizja podstawowa została naliczona w wysokości 25% (a1), 30% 
(a2), 35%(a3) oraz 40%(a4) prowizja menedżerska, rekrutacyjna i rekomendacyjna będzie naliczana  
odpowiednio w wysokości 70%, 50%, 40% oraz 20% prowizji menedżerskiej obliczonej zgodnie z warunkami 
Planu Marketingowego.  
 

                 3.5.6.1. Zasada określona w pkt. 3.5.5. jest zastosowana po dokonaniu wszystkich korekt 
wynikających z akcji marketingowych ogłaszanych przez Zepter. Przykład: gdy w ramach danej akcji 
promocyjnej prowizja jest zmiejszona do wysokości 80% należnej prowizji, prowizja do wypłaty 
stanowi 56 % prowizji należnej zgodnie z parametrami Planu Marketingowego (80% x  70% = 56% 
maksymalnej wartości do wypłacenia). 

 
 

4. RABATY 

 
Każdy Przedstawiciel ma prawo do zakupu własnego Towaru/Produktu z Rabatem. Wysokość Rabatu 
uzależniona jest od statusu współpracy oraz wypracowanej rangi i kształtuje się następująco: 
 
 

Status/Ranga Poziom rabatu:   

PRZEDSTAWICIEL PDL4 do 20% 

JUNIOR PDL6 do 30% 

TEAM PDL8  do  40% 

SENIOR PDL8  do  40% 

DIVISION PDL8  do  40% 

REGIONAL PDL8  do  40% 
 
 

 



5. Dodatkowe postanowienia 

5.1. Aktywność Przedstawiciela  

 
5.1.1. Każdy Przedstawiciel, który w ciągu trzech następujących po sobie Zepter Miesięcy  nie spełnił warunku 
wysokości Zawartego Obrotu Osobistego na poziomie  min. 1 PLN w każdym Zepter Miesiącu może zostać 
wyłączony z łącznej ilości aktywnych Przedstawicieli (zostaje uznany za nieaktywnego). 
 
5.1.2. Z każdym Przedstawicielem, który nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.1. (nie był aktywny), 
Zepter ma prawo do rozwiązania Umowy. 
 
5.1.3. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana, Przedstawiciel będzie miał prawo podpisać kolejną 
umowę po upływie 6 miesięcy kalendarzowych od daty rozwiązania Umowy z zastrzeżeniem, iż uprzednio 
odbędzie stosowne szkolenie. Po odbytym szkoleniu Przedstawiciel ma prawo do podpisania nowej umowy i 
strukturyzowany będzie na L1.  
 
 
 
 
 
 

Dodatek A: Definicje - Terminy zapisane wielką literą, których definicje nie zostały podane w 

Planie Marketingowym, mają znaczenie nadane im w Umowie lub OWW bądź w Regulaminie Sklepu 

lub w Regulaminach Programów, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej lub z kontekstu, w jakim 

zostały użyte, nie wynika nic innego.  

 

Umowa sprzedaży 
Umowa sprzedaży zawarta przez Kupującego za pośrednictwem Przedstawiciela, jak i umowa 
sprzedaży zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu w wyniku bezpośrednich działań 
promocyjnych Przedstawiciela, zarejestrowana w systemie informatycznym Zepter.    

Zamówienie  
Umowa sprzedaży zawarta przez Przedstawiciela za pośrednictwem przedstawiciela handlowego  
lub wyniku złożenia Zamówienia ZA, zarejestrowana w systemie informatycznym Zepter 

Zamówienie 1 Zamówienie bezpośrednio zrekrutowanego Przedstawiciela  

Zamówienie 2 Zamówienie Przedstawiciela ze Struktury danego Menedżera 

Członek Klubu Osoba, która podpisała deklaracje o przystąpieniu do Klubu ZCL100 

Przedstawiciel 
Osoba, która współpracuje z Zepter w ramach Umowy o świadczenie usług promocyjnych oraz 
menedżerskich 

Zawarty Obrót Osobisty   
Umowy sprzedaży oraz Zamówienia1 zawarte w jednym Zepter Miesiącu, na poczet których 
wpłynęło co najmniej 30 % wpłat.  

Obrót osobisty  
Umowy sprzedaży oraz Zamówienia1 zawarte w jednym Zepter Miesiącu o wartości ustalanej w 
oparciu o Podstawę prowizyjną.  

Poziom Prowizji Podstawowej  
Parametr procentowy do naliczenia prowizji podstawowej w stosunku  do Zawartego Obrotu 
Osobistego osiągniętego przez Przedstawiciela w jednym Zepter Miesiącu   

 
Zawarty Obrót  Grupy  

 

Umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Przedstawiciela i przedstawicieli z jego Struktury 
oraz złożone przez nich Zamówienia2 w jednym Zepter Miesiącu, na poczet których wpłynęło co 
najmniej 30 % wpłat.  

Obrót Grupy  
Umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Przedstawiciela i przedstawicieli z jego Struktury oraz 
złożone przez nich Zamówienia2 w jednym Zepter Miesiącu, o wartości ustalanej w oparciu o 
Podstawę prowizyjną  

Menedżer nadrzędny 
Każdy Przedstawiciel, który zachęcił innego Przedstawiciela i osiągnął parametry określone w 
Planie Marketingowym warunkujące uzyskanie statusu Menedżera 

 
 
 
Warszawa, dnia 11.10.2021 
 


