Nu Skin medlemsavtal
1. Detta medlemsavtal utgör tillsammans med Nu Skins allmänna villkor för försäljning (General
Conditions of Sale) och integritetspolicy (Privacy Notice), som de vid olika tidpunkter kan ändras till,
hela överenskommelsen mellan mig, ”medlemmen”, och Nu Skin, enligt definition i Nu Skins
allmänna villkor för försäljning.
2. Jag försäkrar att jag är juridiskt förmögen att ingå detta avtal och går med på att vara bunden till
dessa villkor.
3. Som medlem är jag beviljad rätten att köpa in Nu Skins produkter till ett rabatterat pris. Mina
produktinköp är endast för personligt bruk. Jag får inte sälja vidare Nu Skins produkter i någon som
helst form, jag har inte rätt att sponsra eller värva andra som Nu Skins oberoende Brand Affiliate och
jag har inte rätt att få provision.
Om jag vill saluföra, marknadsföra eller återförsälja Nu Skins produkter måste jag ingå ett Brand
Affiliate-avtal med Nu Skin. Jag blir beviljad sådana rättigheter efter att Nu Skin har godkänt Brand
Affiliate-avtalet.
4. Jag förstår att detta avtal gäller till dess att det skriftligen sägs upp av Nu Skin eller mig. Nu Skin
upphäver avtalet inom trettio (30) dagar efter att ha lämnat eller tagit emot den skriftliga
uppsägningen. Jag förstår att detta avtal avslutas automatiskt om jag inte har gjort några inköp
under en period på tolv (12) månader.
5. Jag förstår att om en oberoende Nu Skin Brand Affiliate värvar mig som medlem så är denna person
min ”hänvisande Brand Affiliate”. Jag får byta till en annan hänvisande Brand Affiliate när som helst
om jag inte har gjort någon beställning under de föregående sex (6) månaderna. Om jag har gjort en
beställning under de föregående sex (6) månaderna måste jag vänta sex (6) månader från den
senaste orderns datum innan jag kan värvas som antingen (i) medlem eller (ii) Nu Skin Brand
Affililate under annan hänvisande Brand Affiliate.
6. Trettio (30) dagar efter ett skriftligt meddelande kan Nu Skin enligt eget gottfinnande ändra villkoren
i detta medlemsavtal, däribland även avsluta medlemsavtalet.
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