WARUNKI DLA KLIENTÓW PREFEROWANYCH
1.	Klient Preferowany poświadcza, że jest osobą pełnoletnią,
posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
w rozumieniu polskiego prawa, a w związku z tym posiada
zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz wykonywania
zobowiązań z nią związanych.
2.	Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że może
nabywać od Spółki produkty na własny użytek.
3.	Klient Preferowany akceptuje fakt, że nie może
sponsorować innych osób, aby stały się Klientami
Preferowanymi lub Niezależnymi Dystrybutorami. Nie
ma prawa prowadzenia dalszej sprzedaży produktów oraz
otrzymywania z tego względu prowizji za sprzedaż.
4.	Klientowi Preferowanemu przysługuje pełen zwrot
kosztów za produkty zwrócone do Spółki w ciągu
dziewięćdziesięciu (90) dni, licząc od daty otrzymania
wysyłki, pod warunkiem, że produkty te są nienaruszone
i w stanie pozwalającym na dalszą sprzedaż. W takim
przypadku, obowiązują następujące warunki:
• K lient Preferowany powiadamia lokalne biuro Nu Skin
o intencji dokonania zwrotu w ciągu dziewięćdziesięciu
(90) dni, licząc od daty zakupu.
• K lient Preferowany zobowiązany jest zwrócić się do
lokalnego biura Nu Skin o numer RMA oraz dostarczyć
odpowiedni rachunek.
• K lient Preferowany pokrywa koszty dostarczenia
zwróconych produktów do lokalnego biura Nu Skin.
Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień
wynikających z ustaw szczególnych.
5.	Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że Spółka
zastrzega sobie prawo do modyfikowania i nowelizowania
warunków niniejszej Umowy. O wszelkich zmianach,
Spółka powiadamia Klienta Preferowanego na trzydzieści
(30) dni przed wprowadzeniem ich w życie.
6.	Klient Preferowany wyraża zgodę na automatyczne
rozwiązanie niniejszej Umowy, jeżeli przez dwanaście
(12) kolejnych miesięcy nie dokona on żadnych zakupów.
Klient Preferowany może w dowolnym momencie
zmienić Sponsora, pod warunkiem, że w danej chwili nie
posiada zamówienia w ramach Rentownego Programu
Automatycznej Dostawy (ADR). W takim przypadku,
Klient Preferowany musi anulować zamówienie ADR
i odczekać sześć (6) miesięcy, zanim zarejestruje się
ponownie w linii podlegającej innemu Sponsorowi.
7.	Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony
i może być rozwiązana przez Klienta Preferowanego
na piśmie z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
8.	Chcąc zostać Niezależnym Dystrybutorem, Klient
Preferowany zobowiązany jest do złożenia wniosku
i dostarczenia danych niezbędnych do zawarcia Umowy
Dystrybutora. Jeżeli Klient Preferowany pragnie zostać
Niezależnym Dystrybutorem w linii innego Sponsora, musi
najpierw rozwiązać swoją Umowę Klienta Preferowanego
i odczekać sześć (6) miesięcy przed zawarciem Umowy
Dystrybutora. W tym okresie, nie może on dokonywać
zakupów ani wykonywać żadnych czynności związanych
z działalnością dystrybutorską w ramach współpracy ze
Spółką.

10.	Klient Preferowany przyjmuje do wiadomości, że
Nu Skin może realizować dostawy do większości miast
i głównych obszarów mieszkalnych w krajach, w których
prowadzi swoją działalność.
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9.	Klient Preferowany niniejszym akceptuje fakt, że jego
dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie oraz dane
wymagane w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
są absolutnie niezbędne dla Spółki w celu należytej
obsługi i koordynacji sieci dystrybucyjnej Nu Skin oraz
wypełniania przez Spółkę zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy. Zgromadzone dane są wykorzystywane
przez wewnętrzne i zewnętrzne oddziały Spółki, które
uczestniczą w zarządzaniu siecią dystrybucyjną Nu Skin.
Dane te zostają przekazane poza granice Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w celu przetwarzania ich przez
Spółkę. Klient Preferowany ma prawo wglądu i weryfikacji
swoich danych osobowych przechowywanych przez
Spółkę.

