Umowa klienta preferowanego Nu Skin
1. Niniejsza „Umowa klienta preferowanego” wraz z „Ogólnymi warunkami sprzedaży” i „Polityką
prywatności”, których treść może czasem podlegać zmianom, stanowi całość umowy między mną,
„klientem preferowanym”, a firmą Nu Skin, zdefiniowaną bliżej w „Ogólnych warunkach sprzedaży”
Nu Skin.
2. Oświadczam i zapewniam, że posiadam zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy i zgadzam
się na jej warunki i postanowienia.
3. Jako klient preferowany mam prawo zakupu produktów firmy Nu Skin po cenie zniżkowej.
Zakupione przeze mnie produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego. Nie mogę w żaden
sposób odsprzedawać produktów Nu Skin, nie jestem uprawniony do sponsorowania ani
rejestrowania innych jako niezależnych dystrybutorów Nu Skin. Nie jestem również uprawniony do
pobierania prowizji.
Jeśli zamierzam reklamować, promować i odsprzedawać produkty Nu Skin, muszę przesłać Firmie
„Umowę dystrybutorską”. Powyższe prawa zostaną mi przyznane po zaakceptowaniu przez Nu Skin
mojej „Umowy dystrybutorskiej”.
4. Przyjmuję do wiadomości, że niniejsza Umowa będzie pozostawać w mocy aż do jej pisemnego
rozwiązania przez Nu Skin lub mnie. Firma Nu Skin wycofa Umowę w ciągu trzydziestu (30) dni od
wysłania lub otrzymania pisemnego wypowiedzenia umowy. Wyrażam zgodę na automatyczne
rozwiązanie tej umowy, jeżeli w okresie dwunastu (12) miesięcy nie dokonam żadnych zakupów.
5. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli zostałem zarejestrowany przez dystrybutora Nu Skin jako klient
preferowany, ów dystrybutor będzie nazywany moim „dystrybutorem przydzielonym”. Mogę w
dowolnym momencie wybrać innego dystrybutora przydzielonego, jeśli przez sześć (6) miesięcy nie
złożyłem zamówienia. Jeśli w ciągu poprzednich sześciu (6) miesięcy złożyłem zamówienie, muszę
odczekać sześć (6) miesięcy od daty ostatniego zamówienia, aby mieć możliwość rejestracji jako (i)
klient preferowany lub (ii) dystrybutor Nu Skin podlegający pod innego dystrybutora przydzielonego.
6. Przy zachowaniu trzydziestu (30) dniu pisemnego wyprzedzenia Nu Skin może według własnego
uznania zmienić warunki i zasady niniejszej „Umowy klienta preferowanego”, łącznie z jej
rozwiązaniem.

Styczeń 2016 r.

