
Nu Skin Medlemsaftale

1. Denne  Medlemsaftale,  samt  Nu Skins  generelle  salgsbetingelser  og  Fortrolighedspolitik,  der  kan

ændres  fra  tid  til  anden,  indeholder  hele  aftalen  mellem  mig,  ”Medlemmet”  og  Nu  Skin  som

benævnt i Nu Skins Generelle Salgsbetingelser.

2. Jeg erklærer og garanterer, at jeg juridisk er i stand til at indgå i denne Aftale og godkender at være

bundet af disse vilkår og betingelser.

3. Som Medlem har jeg retten til at købe Nu Skin-produkter til nedsat pris. Mine produktkøb er kun til

personlig brug. Jeg må ikke videresælge Nu Skin-produkter på nogen som helst måde, jeg er ikke

autoriseret til at sponsorere eller tilmelde som uafhængige Brand Affiliates, og jeg kan ikke modtage

provision.

Hvis jeg ønsker at markedsføre, promovere eller videresælge Nu Skin-produkter skal jeg indsende en

Brand Affiliate-aftale til Nu Skin. Jeg får retten når Nu Skin accepterer min Brand Affiliate-aftale.

4. Jeg forstår, at denne aftale fortsat er gældende medmindre den annulleres skriftligt af Nu Skin eller

via en skriftlig meddelelse fra mig. Nu Skin opsiger Aftalen inden for tredive (30) dage efter at have

givet  eller  modtaget  en  skriftlig  meddelelse.  Jeg  accepterer,  at  denne  Aftale  automatisk  bliver

annulleret, hvis jeg ikke har foretaget køb inden for en periode på tolv (12) måneder.

5. Jeg accepterer, at hvis en uafhængig Nu Skin Brand Affiliate tilmelder mig som Medlem vil denne

Brand  Affiliate  refereres  til  som  ”henvisende  Brand  Affiliate”  Jeg  kan  skifte  henvisende  Brand

Affiliate når som helst, hvis jeg ikke har foretaget et køb inden for de sidste seks (6) måneder. Hvis

jeg har foretaget et varekøb inden for de sidste seks (6) måneder, skal jeg vente seks (6) måneder fra

den sidste ordres dato, inden jeg kan tilmelde mig som enten (i) Medlem, eller (ii) Nu Skin Brand

Affiliate under en anden henvisende Brand Affiliate.

6. Nu Skin kan med tredive (30) dages varsel, efter eget skøn, ændre vilkår og betingelser i denne

Medlemsaftale, inklusive opsigelse af Medlemsaftalen.
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