ALMENNAR REGLUR OG SKILMÁLAR ÆTLAÐAR NEYTENDUM
1.	Ég samþykki að þessi samningur er bindandi. Ég verð að
vera orðin/n lögráða til að fylla út samninginn og verð að
hafa lagalegan rétt og getu til að skrifa undir bindandi
samning.
2.

Sem neytandi hef ég rétt á að kaupa vörur til eigin nota.

3.	Ég hef skilning á því að ég get ekki verið stuðningsaðili
annarra sem vilja gerast sjálfstæðir dreifingaraðilar. Mér
er ekki heimilt að endurselja eða kynna NSE Products Inc.
vörur, með það að markmiði að móttaka söluþóknun.
4.	Hægt er að skila vörum í allt að 90 daga frá kaupsdegi og
fá þær endurgreiddar að fullu, með því skilyrði að varan
og umbúðirnar séu óopnaðar. Þessi klausa er umvafin
eftirfarandi skilmálum:
• Ég verð að láta Nu Skin staðarskrifstofu mína vita innan
90 daga frá kaupum vörunnar
• Ég verð að fá RMA númer (skilanúmer) frá Nu Skin
		 staðarskrifstofu minni og senda þeim kvittun
• Ég skila vörunni/vörunum á minn eigin kostnað.
5.	Ég hef skilning á því að fyrirtækið áskilur sér rétt til þess að
breyta og bæta skilmálum þessa samnings. Tilkynnt verður
um allar breytingar á skilmálunum, með a.m.k. 30 daga
fyrirvara.
6.	Ég samþykki það að þessum samningi verður sjálfkrafa rift
ef ekkert er keypt á honum í tólf mánuði. Ég get skipt um
stuðningsaðila hvenær sem er, nema að ég sé með virka
vöruáskrift (ADR) og í þeim tilfellum verður að eyða út
áskriftinni og bíða í sex mánuði áður en ég skrái mig hjá
öðrum stuðningsaðila.
7.	Ég hef skilning á því að þessi samningur gildir um ókomna
tíð, nema að ég segi honum upp skriflega í eigin persónu.
Fyrirtækið mun binda enda á samninginn innan 30 daga
frá móttöku skriflegrar uppsagnar.
8. 	Ég samþykki það að ef ég óska eftir að gerast sjálfstæður
dreifingaraðili ,sæki ég um það með því að senda inn
viðeigandi upplýsingar um sjálfstæða dreifingaraðila
á þessu eyðublaði. Ef ég vil skrá mig sem sjálfstæðan
dreifingaraðila með annan stuðningsaðila, verð ég að segja
upp neytendasamningi mínum og virða sex mánaða
biðtímabil, þar sem engin verslun né önnur starfssemi
tengd dreifingaraðila má eiga sér stað.
9. 	Ég samþykki að persónuleg gögn, sem tilgreind eru í
samningi þessum, svo og persónuleg gögn, sem safnað
er við framkvæmd þessa samnings, eru fyrirtækinu
nauðsynleg til þess að starfrækja og samhæfa
dreifingarkerfi Nu Skin og að útvegun slíkra upplýsinga
eru skilyrði fyrir aðild sjálfstæðra dreifingaraðila að þessu
netkerfi. Innri og ytri deildir fyrirtækisins, sem taka þátt í
stjórnun dreifingarnetkerfis, nota gögnin. Þau munu verða
yfirfærð út fyrir Evrópska Efnahagssambandið í þeim
tilgangi að vera unnin af fyrirtækinu. Ég hef aðgang að
persónulegum gögnum um sjálfa/n mig og get látið laga
þau ef þau eru röng.
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10.	Ég hef skilning á því að Nu Skin getur komið á
póstsendingu pakka til flestra borga og byggða svæða, í
þeim löndum sem fyrirtækið er starfrækt.

