
1.  Jeg er innforstått med at jeg må være myndig og i  
stand til å inngå avtaler for at denne avtalen skal være 
bindende.

2. Som en fordelskunde er jeg berettiget til å handle  
 produkter til personlig forbruk. 

3.  Jeg er innforstått med at jeg ikke er berettiget til å sponse 
andre personer for å bli en uavhengig distributør. Jeg har 
heller ikke lov til å videreselge eller drive salgsfremmende 
aktiviteter for produkter fra NSE Products Inc. Derfor har 
jeg ikke krav på å få utbetalt provisjon. 

4.  Produkter som er returnert i uåpnet stand innen 90 dager 
fra leveringsdato vil bli refundert med beløp betalt for 
produkt (ene), så fremt de er i en salgbar stand. Derfor er 
jeg innforstått med at følgende vilkår gjelder:

	 •	 	Det	lokale	Nu	Skin	kontor	må	kontaktes	innen	90	dager	
fra kjøpsdato

	 •	 Jeg	må	skaffe	et	RMA-nummer	fra	mitt	lokale	 
	 	 Nu	Skin-kontor	og	fremskaffe	en	kvittering	
	 •	 Jeg	må	returnere	produktene	til	mitt	lokale	 
	 	 Nu	Skin-kontor	og	selv	dekke	fraktkostnadene.

5. Jeg er innforstått med at selskapet forbeholder seg  
 retten til å justere og endre betingelsene for denne  
 kontrakten. Kunngjøring av eventuelle justeringer og  
 endringer vil skje senest 30 dager før de trer i kraft.

6.  Denne avtalen opphører automatisk, dersom jeg ikke har 
kjøpt produkter i løpet av en periode på 12 måneder. Jeg 
kan skifte sponsor til en hver tid, med mindre jeg har en 
løpende	ADR	(automatisk	leveringsprogram).	I	så	fall	er	
det	påkrevd	at	jeg	sier	opp	ADR	en	og	venter	6	måneder	
før jeg blir tegnet opp under en ny sponsor. 

7.  Jeg er innforstått med at denne avtalen gjelder på 
ubestemt tid eller til jeg selv sier den opp skriftlig. 
Selskapet vil avslutte avtalen senest 30 dager etter at de 
har mottatt skriftlig beskjed.

8.  Hvis jeg ønsker å bli en uavhengig distributør, må jeg 
fylle ut og sende inn en distributøravtale for uavhengige 
distributører. Hvis jeg ønsker å bli en uavhengig distributør 
under en annen sponsor, må jeg avslutte min avtale som 
fordelskunde og vente en periode på 6 måneder. Under 
denne perioden kan det ikke handles produkter eller foregå 
andre distributørrelaterte aktiviteter. 

9.  Jeg er innforstått med og aksepterer, at alle personlige 
data som er nedskrevet i denne avtale, såvel som alle 
personlige data som er innsamlet i forbindelse med 
utførelsen av avtalen, er nødvendige for at Nu Skin  
skal kunne drive og koordinere sitt distribusjonsnettverk 
samt at denne informasjonen er en betingelse for at  
Nu Skin skal kunne oppfylle de forpliktelser, som gjelder 
for denne avtalen. De innsamlede data benyttes av 
virksomhetens interne og eksterne avdelinger som 
administrerer	Nu	Skins	distribusjonsnettverk.	Mine	data	
vil	benyttes	utenfor	EØS-området	med	det	formål	å	
behandle	informasjonen.	Alle	data	vil	bli	behandlet	i	
samsvar med personvernloven. Jeg kan få adgang til mine 
egne personlige data og få eventuelle feil rettet. 

10.  Jeg er innforstått med at Nu Skin kan levere varer til de 
fleste byer og større tettsteder i de landene hvor det drives 
forretning.
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www.nuskineurope.com

Direktesalgsforbundet 
Postboks	200	Manglerud,	N-0612	Oslo,	Norway.
Tel: +47 (0)22 74 99 90, Fax: +47 (0)22 74 00 10

E-mail:	info@direktesalgsforbundet.no
Website: www.direktesalgsforbundet.no 

GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR FOR FORDELSKUNDER


