
Smlouva Člena Nu Skin

1. Tato Smlouva Člena, spolu s Všeobecnými podmínkami prodeje a oznámením o ochraně osobních

údajů společnosti Nu Skin,  které mohou být příležitostně změněny, představuje úplnou smlouvu

mezi mnou, dále jen „Členem” a společností Nu Skin, jak je podrobně specifikováno ve Všeobecných

obchodních podmínkách společnosti Nu Skin.

2. Tímto prohlašuji a zaručuji, že jsem z právního hlediska způsobilý/á uzavřít tuto smlouvu a souhlasím

s dodržováním jejích pravidel a podmínek.

3. Jako  Člen  mám  právo  na  nákup  produktů  společnosti Nu  Skin  za  zvýhodněnou  cenu.  Mnou

zakoupené produkty jsou pouze pro osobní potřebu. Produkty Nu Skin nesmím jakýmkoli způsobem

dále prodávat, nejsem oprávněn/a sponzorovat nebo registrovat další osoby jako nezávislé Brand

Affiliate společnosti Nu Skin a nemám nárok na vyplácení provizí.

Pokud chci  propagovat  a  prodávat  produkty  Nu  Skin,  pak  musím  společnosti Nu Skin  předložit

Smlouvu  Brand  Affiliate.  Na  základě  Smlouvy  Brand  Affiliate  se  společností Nu  Skin,  pak  budu

oprávněn/a k propagaci a prodeji produktů Nu Skin.

4. Jsem srozuměn/a s tím, že tato smlouva zůstává v platnosti až do odvolání písemnou formou ze

strany společnosti Nu Skin  anebo do  vypovězení  z  mé strany na základě písemného oznámení.

Společnost Nu Skin odstoupí od smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů od podání nebo obdržení výpovědi

písemnou formou. Jsem srozuměn/a s tím, že tato smlouva bude ukončena automaticky, pokud po

dobu dvanácti (12) měsíců neuskutečním žádný nákup.

5. Jsem srozuměn/a s tím, že pokud mě nezávislý Brand Affiliate společnosti Nu Skin přihlásí jako Člena,

tak se na něj bude odkazovat jako na „sponzorujícího Brand Affiliate“. Sponzorujícího Brand Affiliate

mohu kdykoli změnit za podmínky, že jsem si v průběhu předcházejících šesti (6) měsíců nezadal/a

žádnou objednávku.  Pokud jsem v předcházejících šesti (6)  měsících zadal/a objednávku,  musím

čekat šest (6) měsíců ode dne poslední objednávky, abych se mohl/a opět zaregistrovat buď jako (i)

Člen nebo (ii) jako Brand Affiliate společnosti Nu Skin pod jiným sponzorujícím Brand Affiliate.

6. Do třiceti dnů  (30)  po předcházejícím písemném oznámení  může  společnost  Nu  Skin  dle  svého

uvážení změnit pravidla a podmínky této Smlouvy člena, včetně ukončení Smlouvy člena.
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