
1. Beriem na vedomie, že ak chcem byť viazaný/á touto  
  Zmluvou, musím byť spôsobilý/á na práva a povinnosti a na 

právne úkony, aby som mohol/a uzatvoriť zmluvu a prevziať  
na seba práva a povinnosti.

2. Ako Prednostný zákazník som oprávnený/á na nákup  
 produktov výlučne pre osobnú spotrebu.

3.  Beriem na vedomie, že nie som oprávnený/á sponzorovať  
ďalšie osoby, aby sa stali Nezávislým distribútorom. Nemám 
oprávnenie ďalej predávať alebo propagovať predaj 
produktov NSE Products Inc., z čoho vyplýva, že nie som 
oprávnený/á dostávať provízne platby.

4.  Produkty, ktoré sú vrátené do 90 dní od doručenia, budú 
plne refundované pod podmienkou, že balenie vrátených  
 produktov je v neporušenom obale ako nové. V tejto  
 súvislosti beriem na vedomie, že na postup vrátenia  
 produktov sa vzťahujú nasledovné podmienky:

	 •		Musím	informovať	miestnu	pobočku	Nu	Skin	do	90	dní	od	
dátumu maloobchodného nákupu.

	 •		Musím	dostať	tzv.	Spätné	obchodné	autorizačné	číslo		
(RMA	číslo)	od	miestnej	Nu	Skin	pobočky	a	poskytnúť	jej	
potvrdenie o nákupe produktov.

	 •		Musím	vrátiť	produkty	do	Spoločnosti	na	moje	vlastné		
náklady.

5.  Beriem na vedomie, že Spoločnosť si vyhradzuje právo 
upraviť a pozmeniť všeobecné zmluvné podmienky.  
Oznámenie o takejto úprave alebo zmene bude zaslané  
minimálne 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti 

6.  Beriem na vedomie, že táto Zmluva bude automaticky  
ukončená, ak neuskutočním žiadny nákup za obdobie 12  
mesiacov. Sponzora môžem zmeniť kedykoľvek, pokiaľ nie 
som prihlásený/á do Prémiového donáškového programu 
(ADR)	a	v	takom	prípade	budem	požiadaný/á,	aby	som	
ADR ukončil/a a čakal/a šesť (6)	mesiacov	do	prihlásenia	sa	
pod novým sponzorom.

7.  Beriem na vedomie, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu  
neurčitú, pokiaľ ju písomne nevypoviem. Spoločnosť ukončí  
Zmluvu do 30 dní od doručenia písomnej výpovede. 

8.  Beriem na vedomie, že ak si prajem stať sa Nezávislým  
distribútorom, musím o to požiadať vyplnením relevantných 
údajov týkajúcich sa Nezávislých distribútorov vo formulári 
Zmluvy Nezávislého distribútora. Aby som sa prihlásil/a  
ako Nezávislý distribútor pod iným Sponzorom, musím  
ukončiť moju predchádzajúcu Zmluvu Prednostného  
zákazníka a dodržať šesť- (6)	mesačnú	čakaciu	dobu,	počas	
ktorej nemôžem vykonávať žiadne nákupy alebo iné aktivity 
spojené s distribúciou.

9.	 	Súhlasím	a	dávam	povolenie	na	to,	aby	Nu	Skin	International	
Inc. a Nu Skin Eastern Europe Kft. zhromažďovali, používali 
a spracúvali moje osobné údaje špecifikované v tejto 
Zmluve, ako aj moje osobné údaje zhromaždené počas 
plnenia tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné pre a Nu Skin   
International a Spoločnosť na prevádzkovanie a 
koordinovanie distribučnej siete a vykonávanie jej povinností 
v súlade s touto Zmluvou a to po dobu, ktorá je nevyhnutná 
na účel spracovávania týchto údajov. Súhlasím a dávam 
povolenie na to, aby moje zhromaždené osobné údaje 
používali vnútorné a vonkajšie oddelenia Spoločnosti 
a spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na prevádzkovaní 
manažmentu distribučnej siete. Súhlasím a dávam 
povolenie na to, aby moje zhromaždené osobné údaje boli 
prenesené mimo Slovenskú republiku a mimo Európskeho 
ekonomického priestoru do sídla spoločnosti Nu Skin 
International a ďalších spoločností patriacich do Skupiny  
Nu Skin Spoločností za účelom ich spracovania 
spoločnosťou Nu Skin International a ďalších spoločností 
patriacich do Skupiny Nu Skin Spoločností. Beriem na 
vedomie, že mám prístup k mojim osobným údajom a 
môžem ich upraviť, ak nie sú správne uvedené a môžem 
svoj súhlas podľa tohto článku kedykoľvek odvolať. Nu Skin 
International a ďalšie spoločnosti patriace do Skupiny  
Nu	Skin	Spoločností	sa	`zaväzujú	zabezpečiť	ochranu	
osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10.		Pochopil	som,	že	Nu	Skin	má	schopnosť	zabezpečiť	
doručenie do viacerých miest a obytných oblastí v krajinách 
v ktorých obchoduje.
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www.nuskineurope.com

Všeobecné zmluVné podmienky pre prednostných zákazníkoV 


