
Členská zmluva spoločnosti Nu Skin

1. Táto Členská zmluva, spolu so Všeobecnými podmienkami predaja spoločnosti Nu Skin a Oznámením

o ochrane osobných údajov, ktoré môžu z času na čas podliehať zmene, predstavuje úplnú zmluvu

medzi mnou (ďalej len ako „Člen“) a spoločnosťou Nu Skin, tak ako je podrobne špecifikované vo

Všeobecných podmienkach predaja spoločnosti Nu Skin. 

2. Týmto  prehlasujem  a  garantujem,  že  som  legálne  spôsobilý/á  uzavrieť  túto  Zmluvu  a  súhlasím

s dodržiavaním jej pravidiel a podmienok.

3. Ako Člen mám právo na nákup produktov Nu Skin za zvýhodnenú cenu.  Moje nákupy produktov sú

určené iba na osobnú potrebu. Produkty Nu Skin nesmiem akýmkoľvek spôsobom predávať ďalej, a

nie som zároveň oprávnený/á sponzorovať  alebo registrovať ďalšie osoby ako nezávislých Brand

Affiliates Nu Skin a nemám nárok ani na provízie.

Ak chcem propagovať a predávať produkty Nu Skin, som povinný/á predložiť spoločnosti Nu Skin

Zmluvu pre Brand Affiliate. Na základe Zmluvy pre Brand Affiliate so spoločnosťou Nu Skin budem

oprávnený/á na propagáciu a predaj produktov Nu Skin.

4. Súhlasím s tým, že táto Zmluva zostáva v platnosti až do odvolania písomnou formou spoločnosťou

Nu Skin alebo do vypovedania z mojej strany na základe písomného oznámenia.  Nu Skin odstúpi od

Zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dní od podania alebo prijatia výpovede písomnou formou. Ďalej

súhlasím s tým, že táto Zmluva bude ukončená automaticky, ak po dobu dvanástich (12) mesiacov

neuskutoční žiadny nákup.

5. Súhlasím  s  tým,  že  ak  ma  nezávislý  Brand  Affiliate  spoločnosti Nu  Skin  zaregistruje  ako  Člena,

vystupuje  tento  Brand  Affiliate  ako  môj  „poverený  Brand  Affiliate“.  Povereného  Brand  Affiliate

môžem kedykoľvek  zmeniť  za  podmienky,  že  počas  predchádzajúcich  šiestich  (6)  mesiacov  som

nezadal(a)  žiadnu  objednávku.   Ak  som  počas  predchádzajúcich  šiestich  (6)  mesiacov  zadal(a)

objednávku, som povinný/á čakať šesť (6)  mesiacov odo dňa poslednej  objednávky, aby som sa

mohol/-la  opätovne  zaregistrovať  buď  ako  (i)  Člen  alebo  (ii)  Nu  Skin  Brand  Affiliate  pod  iným

povereným Brand Affiliate.

6. Do tridsiatich (30) dní po predchádzajúcom písomnom oznámení môže spoločnosť Nu Skin podľa

svojvoľného  uváženia  zmeniť  pravidlá  a  podmienky  tejto  Členskej  zmluvy,  vrátane  ukončenia

Členskej zmluvy.
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