
I) LYONESS POVRAČILA

1. Takojšnje povračilo 

Vsak Vaš nakup pri Lyoness pogodbenem trgovcu prinaša takoj 1 % na Vaš provizijski 
račun. Tako se na Vašem osebnem provizijskem računu zbira nenehno naraščujoč 
znesek. Ob doseženem skupnem znesku najmanj 10,– € se Vam ta brez odtegljajev 
nakaže na Vaš osebni bančni račun. 

Izplačilo/ Obračunsko obdobje
Izplačilo oz. nakazilo sledi vsak torek. Pri tem se upošteva ves promet, ki je bil narejen 
do ponedeljka do polnoči. Podatek o nakazanem znesku prejmete v provizijskem SMSu. 
V primeru, da v posameznem tednu niste zbrali 10,– € povračil, sistem čaka na trenutek, 
ko je minimalni znesek za nakazilo dosežen.

Pogoj
Potrebno je zgolj biti registrirana Lyoness stranka in nakupovati. 

2. Prijateljski bonus

0,5 % direktni prijateljski bonus
Pri vsakem nakupu Vaših direktnih strank (prijatelji, ki ste jim priporočili Lyoness) z Lyo-
nessom pri Lyoness pogodbenih trgovcih prejmete 0,5 % od vseh zneskov nakupa na 
Vaš provizijski račun. 

0,5 % indirektni prijateljski bonus
Tudi pri nakupih Vaših indirektnih strank (prijatelji, ki so Lyoness priporočili svojim 
direktnim strankam) z Lyonesson pri Lyoness pogodbenih trgovcih prejmete prav tako 
0,5 % od vseh zneskov nakupa na Vaš provizijski račun. 

Izplačilo/ Obračunsko obdobje
Izplačilo oz. nakazilo sledi skupaj z vsemi ostalimi povračili vsak torek. Pri tem se 
upošteva ves promet, ki je bil narejen do ponedeljka do polnoči. V primeru, da v 
posamičnem tednu še niste zbrali 10,– € povračil, sistem spet čaka na trenutek, ko je 
minimalni znesek za nakazilo dosežen. 

Pogoj
Za to niso potrebni dodatni pogoji. 

3. Sistemska provizija

Sistemska provizija se obračunava po tako imenovanem binarnem sistemu. Binarno 
pomeni, da se lahko na vsako pozicijo vežeta 2 nadaljnji poziciji. To označujemo kot: 
zgoraj in spodaj. Po tem principu se v Vaši matrici (obračunskem sistemu) vrstijo pozicije 
iz Vaših nakupov in pozicije iz predplačil (poglej točko 15. v splošnih poslovnih pogojih). 
Pri čemer lahko Vi določite na katero prosto mesto želite postaviti Vaše nove pozicije. 

Določanje (razlike rabatov) rabatov za pozicijski račun
Pri vsakem nakupu nastane tako imenovan rabat za pozicijski račun stranke. To je 
razlika rabata po odbitku takojšnjega povračila, kot tudi direktnega in indirektnega 
prijateljskega bonusa, ki se znotraj Lyoness nakupovalne skupnosti obračuna po kodi 
rabata posameznega trgovca (HSC). Vsakemu pogodbenemu trgovcu je dodeljen HSC. 
To je črka, ki predstavlja višino rabata v sistemu. HSC seznam najdete na Lyoness 
Homepageu (spletni strani) v internem področju strank pod Info&Servis/Download.

Pozicija v obračunskem sistemu
Pri različnih nakupih z Lyonessom se nabirajo na Vašem osebnem pozicijskem računu 
različne vrednosti, ki nastanejo iz razlik rabatov. Kakor hitro se zbere s pomočjo nakupov 
na Vašem pozicijskem računu 50,– €, nastane ena pozicija. Takoj, ko se ponovno na 
Vašem pozicijskem računu zbere 50,– €, nastane naslednja pozicija itn. Primer: Kupite 
oblačila v vrednosti 300,– €. Skupni rabat pogodbenega trgovca znaša 8 % (HSC H). Vi 
prejmete 1 % takojšnjega povračila na svoj provizijski račun, Vaš direktni in indirektni 
priporočitelj prejmeta 0,5 % na svoj provizijski račun in preostalih 6 % gre na Vaš 
pozicijski račun. Tako prejmete 18,– € na svoj pozicijski račun.

 Postavitev obračunskih pozicij
Prva obračunska pozicija v vsaki gospodarski kategoriji je postavljena od priporočitelja 
oz. s pomočjo sistema. Vsako nadaljnjo obračunsko pozicijo lahko postavi Lyoness 
stranka sama ali je od sistema (Best place) postavljena in je naknadno ni več možno 
premeščati. Pozor: pozicije se postavljajo izključno po zaporedju priporočanja.

Izplačilo/Obračunsko obdobje
Produkcijski teden traja od torka 13:00 ure do naslednjega torka 13:00 ure (glej produkcijske 
termine 2008). Izplačilo sledi vselej drugi torek po produkcijskem zaključku. 

Pogoj
Enkratno potrebujete 4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v sistemu (ne glede na to v 
kateri gospodarski kategoriji). Za informacijo: Sistem zbira provizije tako dolgo, dokler ne 
izpolnite tega pogoja in Vam jih tedaj izplača.

4. Povračilo nakupa

Povračilo nakupa prejmete za pozicije, ki so nastale iz Vaših nakupov. Ko imate v svoji 
matrici pozicijo, ki je nastala iz nakupov (pozicijski račun), popolnoma zapolnjeno, 
prejmete glede na gospodarsko kategorijo (GK) naslednja povračila nakupov: 

  V GK I  pri 35/35 (zgoraj in spodaj):          450,– €  
 V GK II pri 30/30 (zgoraj in spodaj):          850,– €   
 V GK III  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):      1.600,– €    
 V GK IV  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):       4.800,– €   
 V GK V  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):     16.000,– €     

Izplačilo/Obračunsko obdobje
 Produkcijski teden za povračilo nakupa je enak kot pri sistemski proviziji: od torka  
13:00 ure do naslednjega torka 13:00 ure Izplačilo na Vaš osebni bančni račun sledi  
vsak drugi torek po produkcijskem zaključku. 

 Pogoji
Za to niso potrebni dodatni pogoji (upravičenost do provizij ni potrebna).

5. Nakupovalni dobropis

Nakupovalni dobropis prejmete za pozicije, ki so nastale iz predplačil za bodoče nakupe. 
Ko imate v svoji matrici pozicijo, ki je nastala iz predplačila popolnoma zapolnjeno, 
prejmete glede na gospodarsko kategorijo (GK) naslednje nakupovalne dobropise: 

 V GK I  pri 35/35 (zgoraj in spodaj):          450,– €  
 V GK II  pri 30/30 (zgoraj in spodaj):          850,– €   
 V GK III  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):      1.600,– €    
 V GK IV  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):       4.800,– €   
 V GK V  pri 25/25 (zgoraj in spodaj):     16.000,– €     

Izplačilo/Obračunsko obdobje
Produkcijski teden za nakupovalni dobropis je enak, kot pri sistemski proviziji: od torka 
13:00 ure do naslednjega torka 13:00 ure Dobroimetje prejmete na svoj nakupovalni 
račun vsak drugi torek po produkcijskem zaključku. 

 Pogoji
 Za to niso potrebni dodatni pogoji (upravičenost do provizij ni potrebna).

6. Partnerski bonus

Direktni partnerski bonus
 Pri vseh sistemskih provizijah svojih direktnih strank, prejmete Direktni partnerski bonus 
v višini 18,75 %. Sistemska provizija Vaših direktnih strank ostane pri tem nedotaknjena.

 Indirektni partnerski bonus 
 Dodatno prejmete 6,25 % vseh sistemskih provizij Vaših indirektnih strank. Višino 
sistemskih provizij in partnerskih bonusov najdete v „Načrtu nagrajevanja in 
gospodarjenja“, ki ga lahko snamete na Lyoness Homepageu (spletni strani) pod alinejo 
Download.

 Izplačilo/Obračunsko obdobje
 Izplačilo sledi skupaj s sistemskimi provizijami vselej drugi torek po produkcijskem 
zaključku. 

Pogoji
 Velja enaka upravičenost do provizij, kot pri sistemski proviziji. Enkratno potrebujete  
4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v sistemu. V primeru, da niste upravičeni do provizij, 
se nastali partnerski bonus posreduje v Vaši liniji priporočiteljev navzgor do stranke, ki je 
upravičena do provizij.

7. Business Team – Kariera

Lyoness karierni sistem je zasnovan za izgradnjo Businessa (posla). Pri tem se celotna 
produkcija Vašega Lifelinea ovrednoti s točkami. Karierni sistem je razčlenjen v osem 
stopenj. Obračun povračila se izvaja v € na točko. Pri obračunu točk se loči med lastnimi 
in skupinskimi točkami. Te skupaj tvorijo celotne točke. Podrobnejše informacije o 
dodelitvi povračil najdete na Lyoness Homepageu pod točko Download.
* Pojem Lifeline obsega vsa direktna, indirektna, ko tudi in- in- in- ... direktna priporočila 
vse do neskončne globine priporočil.

 Lastne točke
 Vse postavljene pozicije (pozicijski račun/ predplačilo) Vaših osebnih direktnih strank v 
produkcijskem mesecu, preračunane v točke, tvorijo lastne točke.

 Skupinske točke
 Vse postavljene pozicije (pozicijski račun/ predplačilo) Vaše celotne strukture z odbitkom 
postavljenih pozicij Vaših direktnih strank v produkcijskem mesecu, preračunane v točke 
tvorijo skupinske točke.

 Celotne točke (točke, ki se potrebujejo za posamezno stopnjo)
Sestavijo se iz lastnih in skupinskih točk. (lastne točke+ skupinske točke= celotne točke)

Kvalifikcija
 Da dosežemo posamezno stopnjo v Business Teamu, je v enem mesecu potrebno 
doseči njeno kvalifikacijo in v naslednjem mesecu njeno potrditev. Za kvalifikacijo stopnje 
moramo, upoštevajoč 50 % klavzulo, zbrati določeno število lastnih oz. skupinskih točk 
v produkcijskem mesecu. Izplačilo točk, darila za stopnje in Business bonus se izplačajo 
oz. izročijo šele ob potrditvi stopnje.

 Potrditev
 Ko kvalificirano stopnjo v naslednjem mesecu potrdimo, to pomeni, da smo upoštevajoč 
50 % klavzulo zbrali dovolj lastnih oz. skupinskih točk znotraj produkcijskega meseca 
in smo upravičeni do izplačila točk, daril za stopnje in Business bonusa. Nadaljne nam 
pripada v naslednjih treh produkcijskih mesecih polna pravica do izplačila točk trenutne 
stopnje. V kolikor se v teh treh mesecih vsaj enkrat stopnja ponovno potrdi, se podaljša 
pravica do izplačila za to stopnjo za nadaljne tri mesece. Če se stopnja ponovno ne 
potrdi, smo naslednje tri mesece upravičeni do izplačil v eni stopnji nižje.

50 % klavzula
 Za kvalifikacijo ali potrditev ene stopnje se upošteva maksimalno 50 % potrebnih celotnih 
točk iz ene direktne linije. Npr.: stopnja 3 = 500 celotnih točk. Iz ene direktne linije se 
upošteva maksimalno 250 točk (izplačajo se vse točke izračunane za aktualno stopnjo). 

PRILOGA „LYONESS POVRAČILA in NAČINI PLAČILA“



 Izplačilo za točko 
 Izplačajo se vse dosežene celotne točke določene stopnje (celotne točke x € za točko) 
z odbitkom povračil linij, ki zasedajo določeno stopnjo v Business Teamu.

 Izplačilo/ Obračunsko obdobje
 Izplačilo sledi vselej vsak drugi torek po produkcijskem zaključku zadnjega produkcijske-
ga tedna v produkcijskem mesecu (glej aktualne produkcijske termine).

Pogoji
 Velja enaka upravičenost do provizij, kot pri sistemski proviziji in partnerskem bonusu. 
Enkratno potrebujete 4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v sistemu. 

 8. Business bonus

 Sestavni del kariernega sistema je Business bonus. Upravičenost do Business bonu-
sa nastopi vsak produkcijski mesec v katerem se potrdi posamezna stopnja. V prime-
ru potrditve stopnje nižje, nastopi upravičenost do Business bonusa za stopnjo nižje. 
Podrobnejše informacije o Business bonusu najdete na Lyoness Homepageu.

 Upravičenost do Business bonusa
 Ob potrditvi ene stopnje (upoštevajoč 50 % klavzulo, zadostno število lastnih oz. celot-
nih točk te stopnje znotraj produkcijskega meseca) nastopi upravičenost do Business 
bonusa za to stopnjo. 

 Business paket
 Ob nakupu Business paketa (7 x GK I, 3 x GK II, 3 x GK III) se za mesec nakupa in 
naslednje tri mesece vse produkcijske točke izplačajo iz stopnje 1 (= potrjena stopnja 1; 
začetna prednost prihranka časa 2 mesecev).

 Izplačilo/ Obračunsko obdobje
 Izplačilo sledi skupaj s kariernim povračilom vsak drugi torek po zadnjem produkcijskem 
tednu produkcijskega meseca (glej aktualne produkcijske termine).

 Pogoji
 Velja enaka upravičenost do provizij, kot pri sistemski proviziji in partnerskem bonusu. 
Enkratno potrebujete 4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v obračunskem sistemu. 
Izplačajo se izključno potrjene stopnje.

9. Bonus pozicije (brezplačno posebno povračilo)

Pri vsakem prehodu pozicije (predplačilo, pozicijski račun, bonus pozicija) v sistemu, 
prejmete 4 bonus pozicije. Za bonus pozicije prejmete polno sistemsko provizijo ter nove 
bonus pozicije v posamezni gospodarski kategoriji. Nadaljnje lahko tudi te bonus pozicije 
prestopajo. Vendar pa pri bonus pozicijah ni povračila nakupov ali nakupovalnega 
dobropisa (glej tudi: „Načrt nagrajevanja in gospodarjenja“, ki ga lahko snamete v 
področju Downloada).

  Pozicijske številke bonus pozicij 
 V GK I  15001 navzgor  
 V GK II  25001 navzgor  
 V GK III  35001 navzgor  
 V GK IV  45001 navzgor  
 V GK V  55001 navzgor

 Nastanek bonus pozicij
5/5 (pozicij zgoraj/spodaj) Nastane evropska bonus pozicija. Ta se samodejno postavi 
na prvo prosto mesto, od leve proti desni in od zgoraj navzdol, izhajajoč iz prve pozicije 
posamezne gospodarske kategorije.

 10/10 (pozicij zgoraj/spodaj)
 Nastane osebna bonus pozicija. 
Ta se samodejno postavi na prvo prosto mesto, od leve proti desni in od zgoraj navzdol 
izhajajoč iz pozicije, ki je to bonus pozicijo prejela.

 15/15 (pozicij zgoraj/spodaj)
Nastane nacionalna bonus pozicija. 
Ta se samodejno postavi na prvo prosto mesto, od leve proti desni od zgoraj navzdol, 
izhajajoč iz prve pozicije posamezne države, v določeni gospodarski kategoriji.

20/20 (pozicij zgoraj/spodaj)
Znova nastane evropska bonus pozicija. 

Postavitev/ Obračunsko obdobje
 Produkcijski teden za bonus pozicije traja spet od torka 13:00 ure do naslednjega torka 
13:00 ure. Postavitev bonus pozicij sledi po obračunu produkcijskega tedna (vselej v 
petek). Bonus pozicije imajo ob postavitvi modro ozadje in se zato štejejo šele pri 
naslednjem obračunu.

Pogoj 
 Velja enaka upravičenost, kot pri sistemski proviziji in partnerskem bonusu. Enkratno 
potrebujete 4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v sistemu (ne glede v kateri gospodar-
ski kategoriji).

10. Prestop (brezplačno posebno povračilo)

Vsaka pozicija v sistemu (predplačilo/ pozicijski račun/ bonus pozicije/ prestop pozicij) 
lahko prestopi v naslednjo višjo gospodarsko kategorijo. Pozicijska številka posamezne 
pozicije se pri tem vselej ohrani. Za pozicijje, ki so prestopile, ste v naslednji gospodarski 
kategoriji popolnoma upravičeni do sistemskih provizij, bonus pozicij in tudi do nadaljnjih 
prestopov. Vendar pri prestopih niste upravičeni do povračila nakupa ali nakupovalnega 
dobropisa. Glej tudi „Načrt nagrajevanja in gospodarjenja“, ki ga lahko snamete na 
Lyoness Homepageu v področju Downloada.

 Prestopi v naslednjo GK
 35/35  iz GK I v GK II  
 30/30  iz GK II v GK III  
 25/25  iz GK III v GK IV  
 25/25  iz GK IV v GK V

Postavitev prestopov pozicij
 Pri prvem prestopu v višjo gospodarsko kategorijo velja sledeče osnovno pravilo: prvi 
prestop, ne glede iz katere gospodarske kategorije, se prvič postavi na priporočitelja, 
če je ta že prestopil, v nasprotnem primeru pa na njegovega priporočitelja itd. Nadaljnji 
prestopi pozicij in prestopi Vaših direktnih strank se postavijo za Vaše prve prestope 
pozicij dokler le-ti ne prestopijo v višjo gospodarsko kategorijo. Ob izpolnjenem 
pravilu sledijo prestopi na lastne pozicije z najmlajšim datumom postavitve (pozicije iz 
pozicijskega računa, predplačil, bonus pozicije ter prestopi pozicij), dokler tudi te ne 
prestopijo v naslednjo gospodarsko kategorijo.

Sistemska postavitev
 Postavitev prestopov pozicij sledi po obračunu produkcijskega tedna (vselej petek). 
Prestopi pozicij imajo tako kot bonus pozicije v matrici modro ozadje in zato štejejo šele 
pri naslednjem obračunu.

Pogoj
Enkratno potrebujete 4 direktne stranke z vsaj eno pozicijo v sistemu (ne glede v kateri 
gospodarski kategoriji).

 

II) NAČINI PLAČILA: 

11. Lyoness boni (Online boni in originalni nakupovalni boni) 

11.1. Lyoness stranka ima pravico s pisnim naročilom s pomočjo Lyoness obrazca po 
identifikaciji s svojim osebnim dostopnim geslom preko internetnega portala Lyoness 
Homepagea (Online boni) ali preko telefona pri Lyonessu naročiti bone. Lyoness 
izda željene Lyoness bone po prejemu popolno izpolnjenega pisnega naročila ali po 
popolnem vnosu vseh potrebnih podatkov (in potrditvi teh podatkov s strani Lyoness 
stranke s 4 številčno dostopno kodo) in po prejemu polnega plačila vrednosti bonov. Po 
izročitvi Lyoness bona Lyoness stranki posreduje Lyoness kopijo tega Lyoness bona tudi 
pogodbenemu trgovcu. 

11.2. Lyoness se zavezuje, da po izdaji Lyoness bona, od stranke plačan znesek za 
nakup bonov, nemudoma posreduje dotičnemu pogodbenemu trgovcu, kot to predvideva 
dogovor s pogodbenim trgovcem. 

11.3. Lyoness boni niso prenosljivi in se lahko pri pogodbenem trgovcu vnovčijo samo 
od stranke; pri tem je nujno potrebno predložiti bon. 

11.4. Z Lyoness boni ste upravičeni samo do prejema blaga in storitev, pri na Lyoness 
bonu navedenem pogodbenem trgovcu in v višini na Lyoness bonu navedene vrednosti. 
Zamenjava Lyoness bona za denar, pri drugih pogodbenih trgovcih ali pri Lyonessu oz. v 
podružnici Lyonessa, kot tudi vračilo bona Lyonessu ali kakršna koli zahteva za povračilo 
le tega ni možna. 

11.5. Stornacija Lyoness bona ali  vračilo vrednosti bona s strani stranke ali zamenjava 
za drug bon v trenutku, ko Lyoness prejme plačilo vrednosti bona od Lyoness stranke 
in je ali naročen Lyoness bon že izstavilo ali mora Lyoness stranka samo še izbrati 
željenega pogodbenega trgovca, pri katerem bi želela vnovčiti Lyoness bone, ni več 
možna. Lyoness stranka ima po tem samo možnost, Lyoness bon pri tem (morebitno ga 
mora še izbrati) pogodbenem trgovcu v okviru prejema blaga ali storitev vnovčiti. 

11.6. Lyoness stranka je po prejemu Lyoness bona upravičena do prejema blaga ali 
storitev navedenega pogodbenega trgovca. To pravico lahko Lyoness stranka uveljavjla 
brez nepotrebne zakasnitve.

11.7. Vsak Lyoness bon ima rok veljavnosti enega leta od datuma njegove izdaje. 
Drugače je samo pri originalnem bonu trgovca, na katerem je naveden daljši rok 
veljavnosti. Po preteku roka veljavnosti enega leta, Lyoness bon samodejno zapade 
brez kakršnekoli pravice ugovora Lyoness stranke zoper Lyoness, katero podružnico 
Lyonessa ali pogodbenega trgovca, razen če je na originalnem bonu trgovca naveden 
daljši rok veljavnosti. Kljub temu Lyoness ne jamči v nobenem primeru, da pogodbeni 
trgovec sprejme bon po poteku enega leta. 

12. Lyoness CashbackCard 

 Lyoness CashbackCard služi le za poenostavljeno zajemanje in posredovanje podatkov 
stranke po elektronski poti s pomočjo elektronskega čitalca kartic; plačila (kot na primer 
z EC kartico) z njo niso mogoča. 

Pri plačilu računa Lyoness stranka izroči Lyoness CashbackCard kartico pogodbenemu 
trgovcu; pogodbeni trgovec odčita najpomembnejše podatke (trgovec, stranka, datum, 
znesek nakupa) s pomočjo terminala, ki so preneseni k Lyoness serverju. Lyoness potem 
posreduje pod določenimi dogovorjenimi pogoji s pogodbenim trgovcem, temu trgovcu 
provizijski obračun; po prejemu plačila prejme Lyoness stranka od Lyonessa dogovorjena 
povračila.
 
13. Gotovinski obračun 

Ob plačilu z gotovino (odvisno od pogodbenega trgovca) plača Lyoness stranka direktno 
pri pogodbenemu trgovcu. Lyoness stranka posreduje avtorizirano kopijo računa k 
Lyonessu v Lyoness obračun. Lyoness posreduje pogodbenemu trgovcu na podlagi 
medsebojno dogovorjenih pogojev račun za plačilo provizij. Po tem, ko Lyoness prejeme 
plačilo, prejme Lyoness stranka dogovorjena povračila.


