VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UPŘEDNOSTNĚNÉ ZÁKAZNÍKY
1.	Beru na vědomí, že pokud chci být vázán/a touto
smlouvou, musím dosáhnout věku, který mě opravňuje
k uzavření smlouvy a musím být způsobilý/á k právům
a povinnostem a způsobilý/á k právním úkonům, abych
mohl/a uzavřít smlouvu a převzít na sebe všechna práva a
povinnosti.
2.	Jako upřednostněný zákazník jsem oprávněn/a k nákupu
produktů pouze pro osobní potřebu.
3.	Beru na vědomí, že nejsem oprávněn/a sponzorovat
další osoby, aby se staly nezávislými distributory nebo
upřednostněnými zákazníky. Nemám oprávnění dále
předávat nebo propagovat prodej produktů společnosti
NSE Products Inc., z čehož vyplývá, že nejsem oprávněn/a
dostávat platby z provizí.
4.	Produkty, které jsou vráceny do 90 dnů od jejich doručení,
budou plně refundovány pod podmínkou, že nebude
poškozeno balení produktů. V této souvislosti beru na
vědomí, že na postup, jak vrátit produkty, se vztahují tyto
podmínky:
• M usím informovat oblastní kancelář Nu Skin do 90 dní
ode dne maloobchodního nákupu a...
• M usím obdržet tzv. zpětné obchodní autorizační číslo
(RMA číslo) od oblastní kanceláře Nu Skin a poskytnout jí
potvrzení o nákupu a...
• M usím vrátit produkty do společnosti na své vlastní
náklady.
5.	Beru na vědomí, že Společnost si vyhrazuje právo upravit
a pozměnit podmínky této smlouvy v případě, že je to
nezbytné kvůli globálním a/nebo provozním změnám a/
nebo z obchodních důvodů ve skupině Společnosti nebo
pro dosažení shody s použitelnými právními předpisy.
Oznámení o těchto úpravách nebo změnách bude
uveřejněno alespoň 30 dní před nabytím jejich účinnosti.
6.	Beru na vědomí, že tato smlouva bude automaticky
ukončena, pokud neuskutečním žádný nákup za období 12
měsíců. Pokud nejsem přihlášen/a do programu Prémiové
automatické objednávky (ADR), mohu kdykoliv změnit
sponzora a v tom případě budu požádán/a o ukončení
ADR a musím čekat šest (6) měsíců na přihlášení k novému
sponzorovi.
7.	Beru na vědomí, že se tato smlouva uzavírá na dobu
neurčitou, pokud ji písemně nevypovím. Společnost ukončí
smlouvu do 30 dní od doručení písemné výpovědi.
8.	Beru na vědomí, že pokud se chci stát nezávislým
distributorem, musím o to požádat vyplněním
příslušných údajů, týkajících se nezávislých distributorů,
ve formuláři smlouvy nezávislého distributora. Abych
se mohl/a přihlásit jako nezávislý distributor pod jiným
sponzorem, musím ukončit svou předcházející smlouvu
upřednostněného zákazníka a dodržet šestiměsíční (6)
čekací dobu, během které nemohu vykonávat žádné
nákupy nebo jiné aktivity spojené s distribucí.

10.	Beru na vědomí, že je společnost Nu Skin schopna zajistit
dodávku do většiny měst a obytných čtvrtí v zemích, ve
kterých podniká.
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9.	Souhlasím a dávám svolení k tomu, aby osobní informace,
poskytnuté v této smlouvě, stejně jako osobní informace,
shromážděné během plnění této smlouvy Společnost
shromažďovala a spravovala v rozsahu nezbytném pro
správu a koordinaci sítě distributorů Nu Skin a k tomu,
aby vykonávala své závazky, stanovené touto smlouvou
a po dobu, která je nezbytná k zpracování těchto údajů.
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou předány mimo
území České republiky a Evropského hospodářského
prostoru do sídla společnosti Nu Skin (USA). Beru na
vědomí, že mohu mít přístup k těmto svým osobním
údajům a v případě, že nejsou správná je opravit. Dále
beru na vědomí, že mohu kdykoliv písemně vzít zpět
svůj souhlas podle tohoto článku. V takovém případě je
zpětvzetí souhlasu účinné od data, kdy je toto zpětvzetí
oznámeno Společnosti. Společnost a ostatní společnosti
v rámci skupiny Nu Skin jsou povinny zajistit ochranu
osobních dat podle příslušných právních předpisů.

