
1.  A Nu Skin Eastern Europe Kft. bizományosként értékesíti a 
Nu Skin International termékeit, és a Nu Skin International 
(Társaság) megbízottjaként jár el Magyarországon.

 
2.  Az Elsőbbségi Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szerződés 

érvényesen történő megkötéséhez el kell érnie a jogi 
értelemben vett nagykorúságot, és cselekvőképesnek kell 
lennie, hogy jogokat szerezhessen és kötelezettségeket 
vállalhasson.

3.  Az Elsőbbségi Vásárló kizárólag személyes felhasználásra 
vásárolhat termékeket.

4.  Az Elsőbbségi Vásárló nem jogosult harmadik személyeket 
szponzorálni annak érdekében, hogy ezen harmadik 
személyek Elsőbbségi Vásárlókká vagy Független 
Üzletépítőkké váljanak. Az Elsőbbségi Vásárló nem 
jogosult a NSE Products Inc. termék értékesítésére, 
következésképpen forgalma után jutalékra nem jogosult.

5.  A kiszállítást követő 90 napon belül a Nu Skin Eastern 
Europe Kft. székhelyére visszaküldött termékekért a 
Társaság a teljes vételárat visszafizeti az Elsőbbségi 
Vásárló részére, amennyiben a termékek csomagolása 
sértetlen, továbbá az Elsőbbségi Vásárló eleget tesz az 
alábbi feltételeknek:

	 •	 	A	vásárlás	dátumától	számított	90 napon belül értesíti 
a Nu Skin Eastern Europe Kft-t,

	 •	 	a	Nu	Skin	Eastern	Europe	Kft-től	beszerez	egy	
RMA számot, és ezen cég rendelkezésére bocsátja a 
termékszámlát, és

	 •	 	a	saját	költségén	visszaküldi	a	termékeket	a	Nu	Skin	
Eastern Europe Kft. részére. 

6.   A Társaság fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési 
Feltételek megváltoztatására és kiegészítésére. A 
Társaság bármilyen változtatás és kiegészítés hatályba 
lépése előtt legalább 30 nappal értesíti az Elsőbbségi 
Vásárlót. Azzal, hogy az Elsőbbségi Vásárló terméket 
vásárol a változtatások vagy kiegészítések hatálybalépése 
után, elfogadja a megváltoztatott és kiegészített 
rendelkezéseket. 

7.  Az Elsőbbségi Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen 
Szerződés automatikusan megszűnik, ha 12 hónapig 
nem vásárol terméket. Az Elsőbbségi Vásárló bármikor 
Szponzort válthat, kivéve, ha az úgynevezett Automatikus 
Szállítási Hűségprogramban (ADR) vesz részt. Ebben az 
esetben kizárólag azt követően változtathat szponzort, ha 
az ADP-ben való részvételre vonatkozó megállapodását 
megszünteti és a megállapodás megszűnésétől számítva 
legalább 6 (hat) hónap eltelt.

8.  A Szerződés határozatlan időre jön létre. ASzerződést az 
Elsőbbségi Vásárló 30 napos felmondási idővel, rendes 
felmondással megszüntetheti. Szerződésszegés esetén a 
NSI 10 napos felmondási idővel, rendes felmondással a 
Szerződést megszüntetheti.

9.  Ha az Elsőbbségi Vásárló Független Üzletépítővé kíván 
válni, erre irányuló szándékát oly módon jelezheti, hogy a 
Nu Skin Eastern Europe Kft-n keresztül a Társaság részére 
megadja a Szerződés Független Üzletépítőkre vonatkozó 
adatait. Ha az Elsőbbségi Vásárló egy másik szponzor 
alatt kíván Független Üzletépítővé válni, erre irányuló 
szándékát kizárólag azt követően jelezheti, hogy  
az Elsőbbségi Vásárlói Szerződését megszünteti, és a 
Szerződés megszüntetésétől számított legalább hat (6) 
hónapon keresztül nem vásárol terméket, és nem végez 
üzletépítéssel kapcsolatos tevékenységet. 

10.  Az Elsőbbségi Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy 
a Szerződésben megadott személyes adatok továbbításra 
kerüljenek a Nu Skin Enterprises hálózatához tartozó 
gazdasági társaságok részére, ideértve az Amerikai 
Egyesült Államokban található gazdasági társaságokat 
is. Az Elsőbbségi Vásárló kifejezetten hozzájárul továbbá 
ahhoz, hogy a Társaság a továbbított személyes adatokat 
kezelje. Az Elsőbbségi Vásárló a személyes adatok 
változását köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a  
Nu Skin Eastern Europe Kft-n keresztül a Társaság részére. 
A személyes adataihoz az Elsőbbségi Vásárló hozzáférhet, 
és azokat szükség esetén kijavíthatja, amennyiben azok 
helytelenek. 

11.  A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek a vitás 
kérdéseket elsősorban békés úton tartoznak rendezni 

egymás között. Amennyiben a békés vitarendezés nem 
vezet eredményre, a felek a vitájukat a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság elé tartoznak 
utalni.
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Direct Selling Association
Közvetlen Értékesítők Szövetsége

Liszt Ferenc u. 92, 1222 Budapest, Magyarország.
Tel: +36 (0)1 424 7045	•	Fax:	+36 (0)1 424 7045

E-mail	eva.rajki@dsa.hu	•	weboldal:	www.dsa.hu

KÖZVETLEN

www.nuskineurope.com

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELSŐBBSÉGI VÁSÁRLÓK RÉSZÉRE


