
Umowa Członkowska Nu Skin

1. Niniejsza Umowa Członkowska oraz Ogólne Warunki Sprzedaży i Informacja o Polityce Prywatności

Nu Skin, każdorazowo ewentualnie modyfikowane, stanowią całość porozumienia pomiędzy mną,

dalej "Członkiem", a firmą Nu Skin, określoną dalej w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Nu Skin.

2. Oświadczam i zapewniam, iż mam zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i wyrażam zgodę

na jej warunki.

3. Jako Członkowi przysługuje mi prawo do zakupu produktów Nu Skin za cenę obniżoną. Zakupione

przeze mnie produkty przeznaczone będą wyłącznie do użytku osobistego. Nie przysługuje mi prawo

do odsprzedaży  produktów Nu Skin  w jakikolwiek  sposób,  sponsorowania  ani  rejestracji  innych

podmiotów jako niezależnych Oddziałów Marki, nie przysługuje mi również prawo do prowizji.

W  przypadku  chęci  sprzedaży,  promocji  i  odsprzedaży  produktów  Nu  Skin  zobowiązana  /

zobowiązany będę do przedłożenia Umowy Partnerskiej firmie Nu Skin. Powyższe prawa zostaną mi

przyznane po zatwierdzeniu Umowy Partnerskiej przez firmę Nu Skin.

4. Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  niniejsza  Umowa  obowiązywać  będzie  do  czasu  jej  rozwiązania  w

formie pisemnej przez firmę Nu Skin lub przeze mnie, na moje pisemne żądanie. Nu Skin unieważni

niniejszą  Umowę  w terminie  trzydziestu  (30)  dni  od  daty  przesłania  lub  otrzymania  pisemnego

powiadomienia. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana

w przypadku niedokonania przeze mnie jakichkolwiek zakupów w okresie dwunastu (12) miesięcy.

5. Przyjmuję również do wiadomości, iż w przypadku zarejestrowania mojej osoby przez niezależnego

Partnera  Marki  Nu  Skin  będzie  on  określany  jako  "polecający  Partner  Marki".  W  przypadku

niezłożenia jakichkolwiek zamówień w okresie poprzednich sześciu (6) miesięcy przysługiwać będzie

mi prawo wyboru innego polecającego Partnera Marki w dowolnym terminie. W przypadku złożenia

zamówienia w okresie ostatnich sześciu (6) miesięcy rejestracja w charakterze (i)  Członka lub (ii)

Partnera Marki  Nu Skin zgłoszonego przez innego zgłaszającego Partnera Marki  wymagać będzie

sześciomiesięcznego (6) okresu karencji.

6. Nu Skin, za trzydziestodniowym (30) powiadomieniem, może dokonać zmiany warunków niniejszej

Umowy Członkowskiej, jak również wypowiedzieć niniejszą Umowę.

 

wersja: 01 2019


