
1.  Nu Skin Enterprises SRL va acţiona ca şi comisionar, prin 
vânzarea produselor Nu Skin International, precum şi ca 
entitate autorizată în România a Nu Skin International.  

2.  Înţeleg faptul că, pentru ca acest Contract să fie valid,  
trebuie să am vârsta legală necesară pentru a încheia un 
contract şi dreptul şi capacitatea legală de a mă obliga.

3. În calitatea mea de Client Preferenţial am dreptul de a  
 achiziţiona produse doar pentru uzul personal.

4.  Înţeleg faptul că nu am dreptul de a sponsoriza alte 
persoane pentru a deveni Distribuitor Independent sau 
Client Preferenţial. Nu am dreptul de a revinde sau de a 
promova vânzarea produselor NSE Products Inc., şi astfel, 
nu am dreptul de a primi comisioane.

5.  Produsele returnate în 90 de zile calendaristice de la data 
livrării vor fi rambursate integral, cu condiţia ca ambalajul 
produselor returnate să nu fie deteriorat. În acest scop, 
înţeleg faptul că se aplică următoarele condiţii:

	 •	 	Mă	oblig	să	anunţ	oficiul	local	Nu	Skin.	în	timp	de	90 
de zile de la data achiziţiei cu amănuntul, şi

	 •	 	Mă	oblig	să	obţin	un	număr	RMA	de	la	oficiul	local	 
Nu Skin şi să pun la dispoziţie chitanţa, şi

	 •	 	Mă	oblig	să	returnez	produsele	către	oficiul	local	pe	
cheltuiala proprie.

6.  Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, NSI îşi rezervă dreptul de a sintetiza şi/
sau de a îmbunătăţi termenii acestui contract. Compania 
va notifica clientul preferenţial în cazul în care contractul 
va fi modificat, indicând modalitatea în care modificările 
pot fi accesate. În cazul în care clientul preferenţial nu este 
de acord cu modificările şi/sau amendamentele acestui 
contract, clientul preferenţial are opţiunea de a rezilia 
prezentul contract, prin notificare prealabilă scrisă de 30 
de zile.

7.  Inţeleg faptul că acest contract va fi reziliat automat dacă 
nu am făcut nicio achiziţie pe o perioadă de 12 luni. Imi 
pot schimba Sponsorul oricand, dacă nu am o comandă în 
programul	Recompenselor	Livrării	Automate	(ADR),	caz	
in care sunt obligat să-i pun capăt şi să aştept timp de şase 
(6)	luni	inainte	de	a	mă	inscrie	sub	un	alt	Sponsor.

8.  Înţeleg faptul că acest Contract este valabil pe o perioadă 
nelimitată, în cazul în care nu aleg să îi pun capăt în scris. 
Compania va întrerupe contractul în 30 de  zile de la 
primirea notificării în scris. În cazul încălcării contractului, 
NSI poate pune capăt Contractului cu un preaviz de 10 
zile	(calendaristice/lucrătoare).

9.  Înţeleg faptul că, în cazul în care doresc să devin 
Distribuitor Independent, sunt obligat să depun o 
cerere şi să completez detaliile necesare pentru a deveni 
Distribuitor	Independent	în	Acordul	Distribuitorului.	
Pentru a mă înscrie ca Distribuitor Independent sub un alt 
sponsor, voi fi nevoit să pun capăt Contractului de Client 
Preferenţial	şi	să	aştept	o	perioadă	de	şase	(6)	luni,	timp	
în care nu am voie să achiziţionez produse sau să desfăşor 
activităţi de distribuire.

10.  Prin aceasta sunt de acord ca datele personale menţionate 
în acest Contract împreună cu datele personale solicitate 
pe durata îndeplinirii acestui Contract să fie utilizate 
de către NSI pentru operarea şi coordonarea reţelei de 
distribuţie Nu Skin şi pentru îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale. Datele solicitate pe durata Contractului 
sunt utilizate de către departamentele interne şi externe 
ale Companiei, care se ocupă de managementul reţelei 
de	distribuţie.	Acestea	vor	fi	comunicate în afara Zonei 
Economice Europene, în scopul procesării lor de către 
NSI. Înţeleg faptul că voi putea avea acces la datele mele 
personale şi le voi putea corecta, în cazul existenţei unor 
erori.	Societate	înregistrată	la	Autoritatea	Naţională	de	
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din 
România sub nr. 11459.

11.  Orice dispute născute din sau în legătură cu prezentul 
contract vor fi rezolvate amiabil între părţi. În cazul în care 
concilierea nu poate avea loc, conflictele vor fi soluţionate 
de instanţele judecătoreşti competente.
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www.nuskineurope.com

Termeni şi Condiţii Generale penTru Clienţii  preferenţiali


