
Acord Membru Nu Skin

1. Acest  Acord de Membru, alături  de Condițiile  Generale de Vânzări  ale Nu Skin și  Notificarea de

Confidențialitate,  cu  eventualele  modificări  ulterioare,  constituie  acordul  complet  între  mine,

”Membrul” și Nu Skin, așa cu poate fi identificat în continuare în Condițiile Generale de Vânzări ale

Nu Skin.

2. Declar și garantez că sunt apt din punct de vedere legal pentru a încheia acest Acord și sunt de acord

să respect termenii și condițiile acestuia.

3. Ca Membru, mi se acordă dreptul de a achiziționa produse Nu Skin la un preț redus. Achizițiile mele

de produse sunt doar pentru uz personal. Nu îmi este permis să revând produse Nu Skin sub nicio

formă,  nu  sunt  autorizat  să  sponsorizez  sau  să  înregistrez  alte  persoane  ca  Brand  Affiliates

independenți ai Nu Skin și nu am dreptul de a primi comisioane.

Dacă doresc să comercializez, promovez și să revând produse Nu Skin trebuie să depun la Nu Skin un

Acord pentru Brand Affiliate. Mi se vor acord asemenea drepturi după acceptarea Acordului pentru

Brand Affiliate, de către Nu Skin.

4. Înțeleg că acest Acord va rămâne în vigoare, până în momentul anulării lui în scris de către Nu Skin

sau de către subsemnatul(a), printr-o notificare scrisă. Nu Skin va anula Acordul în termen de treizeci

(30) de zile de la trimiterea sau primirea notificării scrise. Înțeleg că acest Acord va fi reziliat automat

dacă nu fac niciun fel de cumpărături într-o perioadă de doisprezece (12) luni.

5. Înțeleg că dacă un Brand Affiliate independent al Nu Skin m-a înregistrat ca și Membru, atunci Brand

Affiliate-ul respectiv este considerat pentru mine ”Brand Affiliate de Referință”. Pot să îmi modific

Brand Affiliate-ul de referință în orice moment dacă nu am plasat o comandă în ultimele șase (6)

luni.  Dacă am plasat o comandă în ultimele șase (6) luni, atunci trebuie să aștept șase (6) luni de la

data ultimei comenzi înainte de a mă putea înregistra fie ca (i) Membru, sau ca (ii) Brand Affiliate Nu

Skin sub un Brand Affiliate de referință diferit.

6. În termen de treizeci (30) de zile înainte de notificare scrisă, Nu Skin poate, la propria discreție,

modifica termenii și condițiile acestui Acord de Membru, inclusiv terminarea Acordului de Membru.
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