Fordelskundeavtale Nu Skin
1. Denne fordelskundeavtalen utgjør sammen med Nu Skins generelle salgsbetingelser og
retningslinjer for personvern, som de kan endres med tiden, hele avtalen mellom meg,
«fordelskunden», og Nu Skin, i henhold til definisjonen i Nu Skins generelle salgsbetingelser.
2. Jeg garanterer i at jeg er juridisk i stand til å inngå denne avtalen og samtykker i å være bundet av
dens vilkår og betingelser.
3. Som fordelskunde har jeg rett til å kjøpe Nu Skin-produkter til nedsatt pris. Produktkjøpene er kun
til personlig bruk. Jeg kan ikke videreselge Nu Skin-produkter på noen som helst måte, jeg har ikke
rett til å sponse eller registrere andre som uavhengige Nu Skin-distributører og jeg er ikke berettiget
til å motta provisjon.
Hvis jeg ønsker å selge, markedsføre eller videreselge Nu Skin-produkter, må jeg inngå en
distributøravtale med Nu Skin. Jeg innvilges slike rettigheter ved Nu Skins aksept av
distributøravtalen.
4. Jeg forstår at denne avtalen gjelder frem til den sies opp skriftlig av Nu Skin eller meg selv. Nu Skin
opphever avtalen innen tretti (30) dager etter å ha sendt eller mottatt en skriftlig oppsigelse. Jeg er
innforstått med at denne avtalen avsluttes automatisk hvis jeg ikke har foretatt noen kjøp i en
periode på tolv (12) måneder.
5. Jeg forstår at den uavhengige Nu Skin-distributøren som registrerte meg som fordelskunde, er min
«henvisende distributør». Jeg kan til enhver tid endre til en annen henvisende distributør, såfremt
jeg ikke har lagt noen ordre de siste seks (6) månedene. Hvis jeg har lagt en ordre innen de siste seks
(6) månedene, må jeg vente seks (6) måneder fra siste kjøpsdato før jeg kan registrere meg som
enten (i) fordelskunde, eller (ii) Nu Skin-distributør under en annen henvisende distributør.
6. Ved tretti (30) dagers skriftlig varsel, kan Nu Skin etter eget skjønn endre vilkårene og betingelsene i
denne fordelskundeavtalen, herunder opphør av denne.
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