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 REGISTRAČNÝ PROCES OBCHODNÝCH MATERIÁLOV 
BLUE DIAMOND EXEKUTÍVOV V REGIÓNE EMEA 

 
 
 
 

 Tento proces sa vzťahuje na všetky materiály vytvorené Blue Diamond Exekutívmi, ktoré obsahujú 

informácie, a/alebo ktoré sa používajú na podporu príležitosti Nu Skin a/alebo produktov  

(ďalej len „Materiály”); 

    Tento postup sa riadi pravidlami v zmysle kapitoly 3, odseku 4 a D o d a t k u  B k dokumentu       
        Politika a postupy pre región EMEA – UISTITE SA, PROSÍM, ŽE PRED PREDLOŽENÍM AKÉHOKOĽVEK    
        MATERIÁLU STE SA OBOZNÁMILI S DOKUMENTOM POLITIKA A POSTUPY; 

 Materiály na registráciu sú oprávnení predložiť iba Distribútori s titulom Blue Diamond. Za Blue 

Diamond Exekutívov sú považovaní tí Distribútori, ktorí (i) majú v súčasnosti aktívny status Blue 

Diamond, (ii) sú Blue Diamond Exekutívmi minimálne tri mesiace a (iii) neporušili zmluvu; 

    Materiály musia byť registrované v každej krajine regiónu EMEA, v ktorej sú určené na použitie; 

 Materiály musia mať označenie, (i) ž e  s ú  „Vytvorené Nezávislým Distribútorom” a (ii) meno  

a adresu Blue Diamond Exekutíva, ktorý Materiál publikuje (napr. „Tento materiál vytvoril John 

Doe, nezávislý Distribútor spol. Nu Skin International, Inc., 75 West Center Street, Provo, Utah 

84601, USA“); 

 Tento registračný proces neobsahuje právne poradenstvo od Spoločnosti. V súvislosti  

s dodržiavaním zákonných a právnych predpisov vo vašich Materiáloch, vám odporúčame požiadať 

o radu nezávislého právneho poradcu. 
 

1. PREDLOŽENIE LICENČNEJ ZMLUVY 
 

 Pred vytvorením akéhokoľvek Materiálu musíte predložiť Spoločnosti  Licenčnú zmluvu. Licenčná 

zmluva vám udeľuje právo používať určité ochranné známky Spoločnosti a obchodné názvy. Kópia 

zmluvy vám bude poskytnutá na požiadanie – prosím, pošlite e-mail na: 

EMEA_BD_Materials@nuskin.com alebo kontaktujte vášho Account manažéra; 

 Licenčná zmluva je platná po dobu dvoch rokov a musí byť obnovená, ak chcete pokračovať  

v používaní registrovaných Materiálov, alebo ak chcete vytvárať nové. 

 

2. PREDLOŽENIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA 

 

    Na registráciu vašich Materiálov je potrebné predložiť: 

o Žiadosť o registráciu; 

o Kópiu navrhovaných Materiálov v pôvodnom jazyku; a 

o Anglický preklad Materiálov a podklady k nim. 

Vašu Žiadosť o registráciu musíte predložiť prostredníctvom e-mailu na: 
EMEA_BD_Materials@nuskin.com; 

    Spoločnosti ste povinný/á poskytnúť  akékoľvek heslá alebo ID, ktoré budú pri hodnotení potrebné; 

 Vyhradzujeme si právo obmedziť počet Materiálov v prípade, že predložíte viac Materiálov, než je 

považované za primerané množstvo.
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3. VYHODNOTENIE VYKONANÉ SPOLOČNOSŤOU 

 

 Ku každej Žiadosti o registráciu bude pridelený Koordinátor pre Spracovanie Materiálu (MRC), ktorý 

bude vašou kontaktnou osobou počas registračného procesu; 

    Vašu žiadosť sa budeme snažiť spracovať do 30 dní od dátumu jej prijatia v úplnom znení. 
 

 
4. REGISTRÁCIA/ZAMIETNUTIE REGISTRÁCIE 

 
4.1 Registrácia: 

 

 Oznámenie o registrácii obdržíte iba k anglickej verzii  Materiálov a bude zahŕňať nasledovné: (i)  

Individuálny Registračný Kód (URC), ktorý predstavuje potvrdenie registrácie, a ktorý musí byť 

pridaný k Materiálu pred jeho distribúciou; (ii)  zoznam trhov, na ktorých je registrovaný Materiál 

schválený na použitie; (iii) dátum vypršania platnosti Materiálu; 

    Po obdržaní Oznámenia o registrácii môžete začať s konečnou výrobou a použitím Materiálu; 

    Oznámenie o registrácii vyprší do dvoch rokov od dátumu jeho vydania. 
 

4.2 Zamietnutie registrácie: 
 

    Spoločnosť má právo zamietnuť registráciu vášho Materiálu, ak nespĺňa podmienky v zmysle 
dokumentu Politika a postupy; 

 Zamietnuté Materiály musia byť pozmenené na základe obdržaných pokynov a je možné ich znova 

predložiť na registráciu. Budú posúdené v súlade s vyššie uvedeným procesom. 

 

5. PREDLOŽENIE KÓPIE FINÁLNEHO  REGISTROVANÉHO MATERIÁLU 
 

Kópiu finálneho registrovaného Materiálu j e  p o t r e b n é  p r e d l o ž i ť  Spoločnosti, a to vrátane 
Individuálneho Registračného Kódu („URC”) na nasledujúci e-mail: EMEA_BD_Materials@nuskin.com. 

 
6. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

 
6.1 Zmeny v registrovaných Materiáloch 

 
Akékoľvek zmeny k registrovaným Materiálom musia byť znovu predložené v rámci schváleného 
registračného procesu. 

 
6.2 Expirácia registrovaných Materiálov 

 
Po vypršaní platnosti Oznámenia o registrácii musíte podať novú Žiadosť o registráciu pre zabezpečenie 

ďalšieho používania akýchkoľvek predtým predložených a registrovaných Materiálov. 

mailto:EMEA_BD_Materials@nuskin.com

