
Contrato de Member Nu Skin

1. O presente Contrato de Member, em conjunto com as Condições Gerais de Venda e a Política de

Privacidade, com eventuais alterações sucessivas, constituem a totalidade do contrato contraído

entre mim, "Member", e a Nu Skin, tal como mais elaboradamente definido nas Condições Gerais de

Venda da Nu Skin.

2. Declaro  e  garanto  que  possuo  legitimidade  legal  para  subscrever  o  presente  Contrato  e  ficar

vinculado pelos seus termos e condições.

3. Como Member, tenho o direito de adquirir produtos da Nu Skin com desconto. As minhas compras

destinam-se exclusivamente a uso pessoal. Não posso revender de modo algum os produtos Nu Skin

e  não  estou  autorizado  a  patrocinar  ou  a  inscrever  outras  pessoas  como  Brand  Affiliate

independentes da Nu Skin, nem tenho o direito de receber comissões.

Se  eu  desejar  comercializar,  promover  e  revender  os  produtos  Nu  Skin,  devo  apresentar  um

Contrato de Brand Affiliate à Nu Skin. A Nu Skin conceder-me-á tais direitos após a aceitação desse

Contrato.

4. Compreendo que este Contrato terá uma duração indefinida, a menos que seja cancelado por mim

ou pela Nu Skin, por notificação por escrito. A Nu Skin anulará o Contrato dentro de trinta (30) dias

após o recebimento da notificação de anulação.  Compreendo que este contrato será rescindido

automaticamente no caso de eu não ter efetuado quaisquer compras durante um período de doze

(12) meses.

5. Compreendo que se um Brand Affiliate independente da Nu Skin me inscrever como Member, esse

Brand Affiliate será o meu “Brand Affiliate de referência.” Posso passar a um Brand Affiliate de

referência diferente a qualquer momento no caso de não ter efetuado uma encomenda nos seis (6)

meses precedentes. Se tiver efetuado uma encomenda nos seis (6) meses precedentes, então devo

rescindir o presente Contrato e aguardar seis (6) meses a partir da data da última encomenda antes

de poder registar-me como (i) Member ou (ii) Brand Affiliate da Nu Skin com um Brand Affiliate de

referência diferente.

6. A  Nu  Skin  pode,  a  seu  critério  exclusivo,  modificar  os  termos  e  condições  deste  Contrato  de

Member, incluindo a rescisão do Contrato, desde que o faça com uma notificação prévia por escrito

de (30) dias.
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