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 BRAND AFFILIATE-AFTALE OG  

INTERNATIONAL SPONSORAFTALE 

DANMARK 

 

Denne Brand Affiliate-aftale og internationale sponsoraftale 

indgås mellem Nu Skin International, Inc., en virksomhed 

beliggende i Utah på adressen 75 West Center Street, Provo, 

Utah 84601, USA (“NSI”) og mig.  

NSI og jeg selv aftaler og accepterer, at denne Brand Affiliate-

aftale udgør en bestemt og separat del af Bopælslandets 

Produktkøbsaftale fra den lokale Nu Skin-afdeling (Nu Skin 

Local) som anført i PPA’en. 

 

A. Udtryk 

Betydningen af ord med store forbogstaver, der ikke findes i 

denne del af Brand Affiliate-aftalen kan findes under Politikker 

og Procedurer.  

”Bonus” er den provision, der betales til en Brand Affiliate på 

baggrund af den volumen, salg af produkter genererer fra 

Brand Affiliates, Downline-organisation og Breakaway 

Executives, som imødekommer alle krav, der er anført i 

Salgskompensationsplanen. Nu Skin Local har retten til at 

udbetale Bonus til Brand Affiliates i Bopælslandet. 

”Kontrakt” er den aftale mellem Nu Skin og Mig og som udgør 

denne Brand Affiliate-aftale og PPA (som anført nedenfor). 

”Brand Affiliate” er en uafhængig forretningsdrivende, der via 

Nu Skin og under denne Brand Affiliate-aftale har ret til at 

markedsføre Produkter, rekruttere andre Brand Affiliates og 

modtage Bonus i henhold til kravene i 

Salgskompensationsplanen.  

”Brand Affiliate-aftale” er denne Brand Affiliate- og 

Sponsoraftale, inklusive Politikker og Procedurer, 

Salgskompensationsplanen og materialer, der vedrører valgfri 

programmer, der kan ændres og som er indført heri som 

reference. 

”Nu Skin” er NSI, Nu Skin Local og associerede selskaber. 

”Produkter” er Nu Skins produkter og tjenester, der sælges via 

en lokal associeret virksomhed i de individuelle, autoriserede 

lande. 

”Politikker og Procedurer” er de politikker, der afgør, hvordan 

en Brand Affiliate må drive hans/hendes forretning og definerer 

parternes rettigheder og forhold. 

”Bopælsland” er det land eller den politiske retskreds, hvor du 

er borger eller retsgyldig fastboende og hvor du har effektueret 

Brand Affiliate-aftalen.  Hvis du er en forretningsenhed så som 

en virksomhed, interessentskab, aktieselskab eller anden form 

for forretningsorganisation, er det landet, landområdet eller 

andre politiske retsområder, hvor du er retsmæssigt forpligtet i 

henhold til dit bopælsland og hvor hvert medlem af 

forretningsenheden har retsmæssig tilladelse til at drive 

forretning i og hvis lands Brand Affiliate-aftale du har 

effektueret.   

”Salgskompensationsplan” (Sales Performance Program) er den 

specifikke plan, der beskriver detaljer og krav i 

kompensationsstrukturen for Brand Affiliates. 

 

B. Retten til at Markedsføre Produkter og Sponsorere i mit 

Bopælsland  

I henhold til vilkår og betingelser i Brand Affiliate-aftalen, 

udpeger NSI mig hermed til Brand Affiliate. Som Brand Affiliate, 

har jeg retten til at (a) markedsføre Produkter i mit Bopælsland 

igennem personlig kontakt, primært i hjemmet og (b) 

sponsorere nye Brand Affiliates i mit bopælsland.   

Jeg bekræfter, at denne Brand Affiliate-aftale accepteres i Utah.  

 

C. Retten til at Sponsorere og Købe Produkter i Lande uden 

for Bopælslandet 

NSI giver mig retten til at sponsorere nye Brand Affiliates i 

lande uden for mit eget Bopælsland. Denne Brand Affiliate-

aftale giver mig ikke retten til at markedsføre Produkter i Lande 

uden for mit Bopælsland, medmindre jeg er indbygger i et EØS-

land, hvor særlige betingelser er gældende.  

Jeg accepterer at lande uden for mit bopælsland kan have 

særlige love og krav, der gælder for mig som sponsor af Brand 

Affiliates uden for mit bopælsland, og jeg accepterer at 

overholde disse love, vedtægter og bestemmelser uden for mit 

bopælsland, inklusive, men ikke begrænset til immigration, 

visum og registreringskrav.  

I henhold af PPA’en, accepterer jeg, at jeg kun må købe 

Produkter i et land uden for mit bopælsland fra NSI’s 

associerede selskaber, der er udnævnt som en gros-Brand 

Affiliate i det land uden for Bopælslandet. Jeg accepterer 

derudover, at jeg kun må købe Produkter i et land uden for mit 

Bopælsland til personlig brug eller for at demonstrere 

produkterne for nye potentielle Brand Affiliates (ii), og jeg har 

ikke, og vil ikke, enten direkte eller indirekte sælge, videresælge 
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eller distribuere Produkter i et land uden for Bopælslandet, 

medmindre jeg er indbygger i et EØS-land, hvor særlige 

betingelser er gældende, og (iii) jeg vil overholde alle gældende 

love angående køb af Produkter i lande uden for Bopælslandet. 

 

D.  Uafhængig Forretningsdrivende  

Jeg accepterer, at jeg som Brand Affiliate er en uafhængig 

forretningsdrivende og ikke ansat hos Nu Skin. Som uafhængig 

forretningsdrivende vil jeg: 

• være selvstændig, og efter eget skøn afgøre, hvornår jeg 

arbejder og hvor mange timer jeg arbejder; 

• få udbetalt Bonus, baseret på køb og salg og de timer jeg 

arbejder; 

• være underlagt risikoen ved at være selvstændig og have 

ansvaret for de tab, der kan opstå som Brand Affiliate;  

• hvis det kræves, få et beskæftigelsesnummer; 

• betale mine egne gebyrer og forsikringspræmier;  

• have ansvaret for alle omkostninger i min forretning 

inklusive, men ikke begrænset til, rejser, underholdning, 

kontor, juridiske udgifter, udstyr, regnskabsmæssige 

udgifter og generelle udgifter, uden lån, godtgørelse eller 

garantier fra Nu Skin;  

• ikke blive behandlet som ansat i skattehenseender; og  

• betale selvstændige skatter, der kræves lovmæssigt.  

Jeg er ikke ansat, handelsagent, forretningsfinder eller juridisk 

repræsentant fra Nu Skin, og med undtagelse af, hvad der er 

tilladt via Kontrakten, er jeg ikke autoriseret til at handle på 

vegne af Nu Skin. Intet i kontrakten har til hensigt eller skønnes 

at udgøre et partnerskab, agentur, arbejdsgiver-ansat-forhold 

eller økonomisk interessefællesskab mellem Nu Skin og mig.  

 

E. Bonus 

(a) Jeg får udbetalt Bonus baseret på køb og salg af Produkter, 

ikke for sponsorering.  Jeg forstår og accepterer, at for at være 

berettiget til at modtage Bonus, skal jeg imødekomme samtlige 

krav angivet i Salgskompensationsplanen og overholde 

betingelserne i Kontrakten.  

(b) Jeg vil ikke købe Nu Skin-produkter for det ene formål at 

kvalificere mig til Bonus. Jeg accepterer, at inden jeg lægger 

endnu en produktordre, har jeg solgt eller forbrugt minimum 

80 % af tidligere ordrer.  

(c) Jeg accepterer, at den del af overvejelserne angående det, 

at modtage bonus og anerkendelse for mig er baseret på, at jeg 

indvilliger i at bruge en betragtelig mængde tid på at (i) oplære, 

supervisere og assistere min Downline-organisation i deres 

forsøg på at sælge Produkter til kunder, (ii) personligt sælge 

Produkter og (iii) markedsføre forretningen. 

 

F. Varetagelse og Garantier  

Jeg varetager og garanterer, at jeg er autoriseret til at indgå 

denne Brand Affiliate-aftale, at jeg lever op til alle juridiske krav 

for at indgå i en gyldig kontrakt, og når den effektueres og 

leveres af mig og accepteres af NSI som beskrevet heri, udgør 

Brand Affiliate-aftalen en lovgyldig, gældende og bindende 

forpligtelse. 

Jeg varetager og garanterer også at: (a) den information, jeg 

giver i Brand Affiliate-aftalen er præcis og fuldendt, og giver 

tilladelse til, at NSI ud fra eget skøn, kan erklære deres 

respektive del af Brand Affiliate-aftalen for ugyldig fra første 

færd, hvis jeg har anført falsk eller vildledende information; at 

ID-nummer, eller skattenummer, jeg tilvejebringer er mit 

korrekte skattenummer i mit Bopælsland; (c) hvis en person, at 

jeg er borger eller har opholdsstatus i mit Bopælsland og har 

juridisk ret til at fungere som Brand Affiliate i Bopælslandet; og 

(d) hvis jeg ejer en forretningsdel så som en virksomhed, 

partnerskab, aktieselskab eller anden form for 

forretningsorganisation, er disse udarbejdet i henhold til loven i 

mit Bopælsland, og at hvert medlem af forretningsenheden har 

lovhjemmel til at drive forretning i Bopælslandet. 

Jeg varetager og garanterer at hverken jeg selv, eller min 

partner/ægtefælde (eller hvis en virksomhed eller anden form 

for forretningsorganisation, eller enhver der deltager deri, der 

er, eller burde være opført på forretningsenhedens formular) 

har været involveret i aktiviteter i en anden virksomheds Brand 

Affiliate-konto i de seks måneder (et år for personer, der har 

været executive eller har haft en højere titel under 

slagskompensationsplanen), der følger umiddelbart efter min 

tilmelding under min sponsor som beskrevet i denne aftale. 

 

G. Meddelelse vedrørende fortrolighedspolitik 

Jeg accepterer, at mine personfølsomme oplysninger bliver 

behandlet som fremsat i Nu Skins meddelelse vedrørende 

fortrolighedspolitikken.  

 

H. Godkendelse af Kontrakten  
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Ikrafttrædelsesdatoen for Brand Affiliate-aftalen er den dato 

NSI godkender den, hvilket er den dato, jeg effektuerer Brand 

Affiliate-aftalen elektronisk via virksomhedens 

internetregistreringsprocedure og når den modtages og 

godkendes af NSI. 

 

I.  Erstatning og begrænset ansvar  

(a) Erstatning 

Jeg holder Nu Skin og virksomhedens aktieejere, kontorer, 

bestyrelsesmedlemmer og ansatte skadesløse mod krav, 

påstande, erstatningsansvar, tab, handlinger, søgsmålsgrunde, 

omkostninger eller udgifter, inklusive, men ikke begrænset til 

rimelig advokatudgifter, der er et resultat af eller opstår direkte 

eller indirekte via handlinger eller forsømmelse af mig, når jeg 

driver min uafhængige Brand Affiliate-forretning, inklusive, men 

ikke begrænset til brud på varetagelse og garantier, væsentligt 

aftalebrud af Brand Affiliate-aftalen og andre aftaler mellem 

parterne eller andre søgsmålsgrunde eller krav. 

(b) Ansvarsbegrænsning  

DENNE PARAGRAF BEGRÆNSER NU SKINS ANSVAR OVER FOR 

DIG.  LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT. 

JEG ACCEPTERER, AT DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR 

FRA NU SKINS SIDE OG SOM OPSTÅR SOM RESULTAT AF DENNE 

AFTALE ELLER MIT FORHOLD MED NU SKIN, INKLUSIVE, MEN 

IKKE BEGRÆNSET TIL SØGSMÅLSGRUNDE, DER OPSTÅR I 

KONTRAKTEN, RETSSTRIDIG HANDLING ELLER RIMELIGHED, VIL 

VÆRE BEGRÆNSET TIL OMKOSTNINGERNE AF PRODUKTER, JEG 

HAR KØBT FRA NU SKIN LOCAL UNDER DEN 12 MÅNEDERS 

PERIODE, DER LIGGER FORUD FOR DEN DATO HVOR NU SKIN 

BLEV GJORT OPMÆRKSOM PÅ UENIGHEDEN ELLER 6000 

DOLLARS, HVAD END DER ER STØRST. 

 

 

J. Obligatorisk tvangsmægling  

1. DENNE BRAND AFFILIATE-AFTALE ER UNDERLAGT 

MÆGLING. MÆGLINGEN OG ANDRE BESLUTNINGSFORSLAG 

ANGÅENDE STRIDIGHEDER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED 

ELLER ER RELATERET TIL DENNE BRAND AFFILIATE-AFTALE VIL 

UDELUKKENDE FOREGÅ I UTAH. Denne kontrakt er udarbejdet 

i staten Utah i USA og reguleres i henhold til og fortolkes i 

overensstemmelse med loven i Utah uden at lade reglerne 

træde i kraft i forbindelse med valg af lovgivning. Mægling vil 

udelukkende foregå i Salt Lake County, Utah, USA. Jeg giver 

samtykke til virkefeltet af myndigheden i en hvilken som helst 

domstol i staten Utah og giver afkald på at have indsigelser 

imod upassende hjemting.  

2. Jeg accepterer at enhver konflikt skal løses og afgøres i 

overensstemmelse med og i henhold til de vilkår og betingelser, 

der står anført i dette afsnit og de regler og procedurer, der er 

anført i kapitel 7 (Voldgiftsmægling) i Politikker og Procedurer 

eller som kan ses online i Office-delen på virksomhedens 

hjemmeside. Mæglingsprocessen gennemføres i Salt Lake City, 

Utah, USA. Mæglingen udføres på engelsk, men efter henstilling 

fra og betalt af en part, kan dokumenter og vidneudsagn blive 

oversat til et andet sprog. Der udpeges en voldgiftsmand, der 

skal høre og afgøre uenighederne, og voldgiftsmanden udpeges 

i enighed af alle parter. Parterne vil hver især dække deres egne 

omkostninger og udgifter og betale lige meget af (i) 

omkostningerne for voldgiftsmanden og (ii) 

administrationsgebyret for voldgiften. Hverken parterne eller 

voldgiftsmanden må afsløre tilstedeværelsen, indholdet eller 

resultatet af enhver mægling uden en forudgående skriftlig 

godkendelse fra begge parter. Voldgiftskendelsen kan af 

voldgiftsmanden indføres i enhver domsstol, der har 

domsmyndighed. 

3. Et ”Tvistemål” defineres som nuværende, tidligere, eller 

fremtidige krav, uenigheder, søgsmålsgrunde eller klager, 

uanset om de er kontraktbaserede, erstatningsforpligtende, 

lovmæssige, produktansvarsmæssige, går under ret og 

rimelighed eller enhver anden søgsmålsgrund, (i) der opstår i 

forbindelse med, eller er relateret til denne Brand Affiliate-

aftale (ii) mellem andre Brand Affiliates og mig selv i forbindelse 

med eller relateret til en Brand Affiliate-konto eller vores 

forretningsforhold som uafhængige forretningsdrivende hos Nu 

Skin, (iii) mellem Nu Skin og mig selv, (iv) relateret til Nu Skin 

eller virksomhedens tidligere eller nuværende associerede 

selskaber, ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledende 

medarbejdere, ansatte, investorer eller leverandører, (v) 

relateret til produkterne, (vi) angående Nu Skins beslutninger 

angående andre sager, der har indflydelse på min Brand 

Affiliate-konto, eller som opstår i forbindelse med eller er 

relateret til Nu Skins forretning, inklusive min 

uoverensstemmelse med Nu Skins disciplinærsag eller 

fortolkning af Brand Affiliate-aftalen. 

4. JEG GODKENDER OG ACCEPTERER AT VÆRE BEGRÆNSET AF 

DENNE MÆGLINGSAFTALE, HVIS JEG BESØGER ENHVER NU 

SKIN-HJEMMESIDE OG BRUGER INFORMATIONEN DERI, ELLER 

VED KØB AF PRODUKTER, DER ER TILGÆNGELIGE IGENNEM 

FØRNÆVNTE HJEMMESIDE ELLER KØB AF PRODUKTER FRA NU 

SKIN LOCAL, ELLER HVIS JEG MODTAGER BONUS.  
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BOPÆLSLANDETS PRODUKTKØBSAFTALE 

STORBRITANNIEN 

Bopælslandets Produktkøbsaftale er mellem Nu Skin 

Scandinavia A/S, en virksomhed, der er registreret og fungerer 

under dansk lovgivning og har kontor på Havneholmen 25, 1561 

København V, Danmark, VAT GB 894435779 (“Nu Skin Local”) 

og mig. Nu Skin Local, der er NSI’s associerede selskab og er 

den eneste distributør af produkter i mit bopælsland.  

Nu Skin Local og jeg godkender og accepterer, at denne PPA 

udgør en bestemt og separat aftale fra den Brand Affiliate og 

internationale sponsoraftale med NSI (som præciseret i Brand 

Affiliate-aftalen).  

 

A. Udtryk 

Udtryk med stort forbogstav, der ikke findes i denne del af 

Produktkøbsaftalen er beskrevet i Politikker og Procedurer.  

”Bonus” er den provision, der betales til en Brand Affiliate på 

baggrund af den volumen, salg af produkter medfører fra Brand 

Affiliates, Downline-organisation og Breakaway Executives, som 

imødekommer alle krav, der er anført i 

Salgskompensationsplanen. Nu Skin Local har retten til at 

udbetale Bonus til Brand Affiliates i  Bopælslandet. 

 ”Kontrakt” er den aftale, der er indgået mellem Nu Skin og mig 

og består af denne PPA og Brand Affiliate-aftalen (som 

beskrevet nedenfor). 

”Brand Affiliate” er en uafhængig forretningsdrivende, der er 

via Nu Skin og under denne Brand Affiliate-aftale har ret til at 

markedsføre Produkter, rekruttere andre Brand Affiliates og 

modtage Bonus i henhold til kravene i 

Salgskompensationsplanen.  

”Brand Affiliate-aftale” er denne Brand Affiliate- og 

Sponsoraftale, inklusive Politikker og Procedurer, 

Salgskompensationsplanen og materialer, der vedrører valgfri 

programmer, der kan ændres og som er indført heri som 

reference. 

”Nu Skin” er NSI, Nu Skin Local og virksomhedens associerede 

selskaber. 

”Produkter” er virksomhedens produkter og tjenester, der 

sælges igennem en lokal associeret virksomhed i de 

individuelle, autoriserede lande. 

”PPA” er dette Bopælslands Produktaftale, inklusive Politikker 

og Procedurer, da de kan ændres og er indføjet heri som 

reference.  

”Politikker og Procedurer” er de politikker, der afgør, hvordan 

en Brand Affiliate kan drive forretning og definerer rettigheder 

og forholdet mellem parterne. 

”Bopælsland” er det land eller den politiske retskreds, hvor du 

er borger eller retsgyldig fastboende og hvor du har effektueret 

Brand Affiliate-aftalen.  Hvis du er en forretningsenhed så som 

en virksomhed, interessentskab, aktieselskab eller anden form 

for forretningsorganisation, er det landet, landområdet eller 

andre politiske retsområder, hvor du er retsmæssigt forpligtet i 

henhold til dit bopælsland og hvor hvert medlem af 

forretningsenheden har retsmæssig tilladelse til at drive 

forretning i dette Bopælsland og hvis lands Brand Affiliate-

aftale du har effektueret.   

”Salgskompensationsplan” (Sales Performance Program) er den 

specifikke plan, der beskriver detaljer og krav i 

kompensationsstrukturen for Brand Affiliates.   

 

B. Tjenester, der ydes i Bopælslandet 

I henhold til denne PPA, vil Nu Skin Local tilbyde mig, som 

uafhængig forretningsdrivende, Produkter til en gros-pris i mit 

bopælsland. Jeg accepterer, at jeg kun kan sælge disse 

produkter i mit Bopælsland med de undtagelser, der 

fremsættes i Politikker og Procedurer.  

Yderligere vil Nu Skin Local tilbyde følgende tjenester i mit 

Bopælsland: (i) acceptere bestillinger og distribuere Produkter 

til kunder og Brand Affiliates i Bopælslandet (ii) varetage 

returneringer af Produkter købt i Bopælslandet og sørge for 

tilbagebetalinger, (iii) tilbyde kundeservice til Brand Affiliates, 

og agere i henhold til NSI’s Poltikker, og (iv) betale Bonus til 

Brand Affiliates i Bopælslandet som fremsat og bestemt af NSI 

og som er yderligere beskrevet i afsnit F nedenfor.  

Jeg accepterer, at NSI har udpeget og givet tilladelse til, at Nu 

Skin Local kan udbetale min Bonus, hvilket, om nødvendigt, 

inkluderer tilladelse til at generere og acceptere fakturaer fra 

mig, genbetale Bonus til NSI, betale Bonus plus enhver krævet 

merværdiafgift eller moms i mit Bopælsland på vegne af Nu 

Skin Local, repræsentere NSI og virksomhedens associerede 

selskaber, hvad angår mig som Brand Affiliate.  

 

C. Markedsføring af Produkter; Prissætning 

Jeg accepterer, at: (a) der ikke er krav om minimumskøb eller 

varelager; (b) jeg har ret til at købe Produkter til en gros-pris fra 

Nu Skin Local; (c) Jeg vil fremme salg af Produkter i mit 

bopælsland i henhold til vilkår og betingelser i kontrakten; og 
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(d) jeg vil ikke fremsætte krav angående Produkterne og 

Salgskompensationsplanen medmindre de findes i officielle 

virksomhedsdokumenter eller på virksomhedens 

produktetiketter i mit Bopælsland. Jeg har ret til at købe 

Produkter til prisen, der er fastsat af Nu Skin Local og 

accepterer, at Nu Skin Local kan ændre Produktprisen med 

tredive (30) dages varsel. 

 

D. Refundering 

Med undtagelse af begrænsninger, der kan forefindes i 

førnævnte refusionspolitik eller særlige betingelser, der 

fremlægges på købstidspunktet, kan samtlige uåbnede 

produkter, der kan videresælges og som returneres inden for 

12 måneder fra købsdatoen, refunderes for 90 % af prisen, 

fratrukket gældende Bonus. Nu Skin Local er indforstået med at 

refundere 90% af indkøbsprisen (inklusive moms/skat, hvis 

denne er forudbetalt, fratrukket fragt og provision og andre 

fordele opnået ved det pågældende køb) for hvert produkt 

(undtagen personligt salgsmateriale), som du returnerer inden 

12 måneder fra købsdatoen. Produkter (undtagen personligt 

salgsmateriale), der returneres til virksomheden inden 30 dage 

fra købsdatoen bliver refunderet med 100% (inklusive 

moms/skat, hvis denne er forudbetalt, fratrukket fragt og 

provision og andre fordele opnået ved det pågældende køb). 

Ved enhver retursag er du forpligtet til at anskaffe dig et 

returvarenummer (Return Merchandise Authorisation). For at 

modtage et returvarenummer skal der forelægge en faktura. Du 

betaler selv for returneringen af produktet til Nu Skin Local, og 

produktet skal være så godt som nyt så det skal være 

nogenlunde fejlfrit, uændret, muligt at videresælge og skal 

kunne supplere et varelager. Se Politikker og Procedurer for 

yderligere detaljer angående din ret til at modtage refundering. 

 

E. Automatic Delivery Rewards (ADR-program) 

(a) Hvis jeg har specificeret hvilke type- og antal Produkter, jeg 

ønsker at modtage automatisk hver måned, vil disse produkter 

gentagende blive afkrævet via den betalingsmetode, jeg har 

angivet, og produkterne vil blive afsendt månedligt til den 

opførte leveringsadresse medmindre jeg meddeler Nu Skin 

Local skriftligt om ændringer på adressen anført herover.  

(b) Nu Skin Local kan ændre prisen eller lade de specifikke 

Produkter udgå, jeg har valgt at modtage under ADR-afsnittet i 

denne aftale eller en separat ADR-tilmeldingsblanket. I en 

sådan situation, vil Nu Skin Local meddele mig om ændringen 

og (i) i tilfælde af ophør af et Nu Skin-produkt og fortsat sende 

mig de resterende varer, og kan erstatte med et andet produkt 

af samme eller større værdi, og (iii) i tilfælde af en prisændring 

eller opdateret produkt, vil Nu Skin Local sende mig samme 

varer, jeg har valgt i ADR-programmet, men til en ny pris, 

medmindre jeg beder Nu Skin Local om at revidere min 

månedlige ordre. 

(c) Jeg har givet Nu Skin Local eller virksomhedens associerede 

selskaber tillade til at etablere en betalingsserviceordning for 

den månedlige ADR-levering som specificeret under ADR-

afsnittet i denne aftale eller ADR-tilmeldingsblanketten. Nu Skin 

Local eller virksomhedens associerede selskaber vil ikke 

foretage andre ændringer på min benævnte betalingskonto 

udover dem, jeg har givet tilladelse til (omsætningsafgifter kan 

variere i henhold til ændringer i den gældende salgsskattesats). 

(d) Jeg accepterer at: (i) man ikke kan returnere Produkter med 

ADR-programpoint; (ii) der optjenes hverken personlig 

salgsvolumen eller gruppesalgsvolumen på Produktkøb med 

ADR-programpoint; (iii) gældende omsætningsskat eller moms 

er gældende for indfrielse af ADR-programpoint; og (iv) 

værdien af indfrielsen behandles som indkomst for mig. 

(e) Jeg accepterer, at hvis Produkter fra et kvalificerende køb 

returneres, skal saldoen for det kvalificerende beløb for den 

måned, hvor Produkterne returneres, genkøbes for at man kan 

opretholde kvalifikationen og modtage ADR-programpoint. 

(f) Jeg accepterer at Nu Skin Local kan opsige (i) ADR-

programmet når som helst og af hvilken som helst grund; og at 

(ii) min ret til at deltage i ADR-programmet i henhold til denne 

aftale udløber hvis (A) betalingskortet eller banktilladelsen, der 

er angivet i denne aftale udløber, annulleres eller på anden 

måde opsiges, (B) jeg misligholder vilkår og betingelser i denne 

Kontrakt, eller (C) NSI opsiger min Brand Affiliate-konto. Jeg kan 

opsige min månedlige ADR-levering med en skriftlig meddelelse 

til Nu Skin Local. En sådan opsigelse gælder senest inden for 

fjorten (14) dage. 

 

 

F. Bonusordninger  

(a) Jeg giver tilladelse til, at Nu Skin Local som fastlagt af NSI, 

udbetaler betalingen af enhver Bonus til den konto, jeg har 

opgivet. Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser og vil være 

gældende indtil (i) Nu Skin Local har modtaget en skriftlig 

opsigelse fra mig angående udbetalingsprogrammet, og (ii) Nu 

Skin Local har en rimelig mulighed for at gennemføre en sådan 

ændring i overensstemmelse med min meddelelse.  

(b) Jeg accepterer, at jeg skal meddelse Nu Skin Local 

øjeblikkeligt (i) inden jeg ændrer eller lukker min konto, eller 
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(ii), hvis min bank ændrer mit rutenummer eller kontonummer. 

Hvis jeg ikke meddeler Nu Skin Local om ændringer vedrørende 

mit kontonummer kan min Bonus blive forsinket. Hvis jeg 

ændrer mit bank- og/eller kontonummer, skal jeg udfylde en ny 

Direct Deposit Authorization Formular og sende den til Nu Skin 

Local inden jeg lukker min eksisterende konto. 

(c) Hverken NSI eller Nu Skin Local er ansvarlig over for mig, 

hvis Nu Skin ikke kan få adgang til min konto eller overføre 

penge på min konto i rette tid, medmindre det skyldes et 

direkte resultat af grov uagtsomhed fra Nu Skin Locals side eller 

forsætlig ureglementeret adfærd. Nu Skins erstatningsansvar 

overstiger ikke det beløb, der ellers ville have været overført. 

 

G. Varetagelse og Garantier 

Jeg varetager og garanterer, at jeg er autoriseret til at indgå i 

denne PPA, at jeg lever op til alle juridiske krav for at indgå i en 

gyldig kontrakt, og når den effektueres og leveres af mig og 

accepteret af NSI som beskrevet heri, udgør Brand Affiliate-

aftalen en lovgyldig, gældende og bindende forpligtelse. 

Jeg varetager og garanterer også at: (a) den information, jeg 

giver i denne PPA er præcis og fuldendt, og giver tilladelse til, at 

NSI ud fra eget skøn kan erklære deres respektive del af aftalen 

for ugyldig fra første færd, hvis jeg har anført falsk eller 

vildledende information; at ID-nummer, eller skattenummer, 

jeg anfører er mit korrekte skattenummer i mit Bopælsland; (c) 

hvis en person, at jeg er borger eller har opholdsstatus i mit 

Bopælsland og har juridisk ret til at fungere som Brand Affiliate 

i Bopælslandet; og (d) hvis jeg ejer en forretningsdel så som en 

virksomhed, partnerskab, aktieselskab eller anden form for 

forretningsorganisation, er disse udarbejdet i henhold til loven i 

mit Bopælsland, og at hver medlem af forretningsenheden har 

lovhjemmel til at drive forretning i Bopælslandet.  

Jeg varetager og garanterer at hverken jeg selv, eller min 

partner/ægtefælde (eller hvis en virksomhed eller anden form 

for forretningsorganisation, enhver deltager deri, der er, eller 

burde være opført på forretningsenhedens formular) har været 

involveret i aktiviteter i en anden virksomheds Brand Affiliate-

konto i de seks måneder (et år for personer, der har været 

executive eller har haft en højere titel under 

slagskompensationsplanen), der følger umiddelbart efter min 

tilmelding under min sponsor som beskrevet i denne aftale.   

 

H. Meddelelse vedrørende fortrolighedspolitik 

Jeg accepterer at mine personfølsomme oplysninger bliver 

behandlet som fremsat i Nu Skins meddelelse vedrørende 

fortrolighedspolitikken.   

 

I. Godkendelse af kontrakten  

Jeg godkender at Nu Skin Local accepterer denne PPA, når 

virksomheden accepterer mit første Produktkøb. 

 

J.  Erstatning og begrænset hæftelse/ansvar  

(a) Erstatning 

Jeg holder Nu Skin og virksomhedens aktieejere, kontorer, 

bestyrelsesmedlemmer og ansatte skadesløse mod krav, 

påstande, erstatningsansvar, tab, handlinger, søgsmålsgrunde, 

omkostninger eller udgifter, inklusive, men ikke begrænset til 

rimelig advokatudgifter, der er et resultat af eller opstår direkte 

eller indirekte via handlinger eller forsømmelse af mig, når jeg 

driver min uafhængige Brand Affiliate-forretning, inklusive, men 

ikke begrænset til brud på varetagelse og garantier, væsentligt 

aftalebrud af Brand Affiliate-aftalen og andre aftaler mellem 

parterne eller andre søgsmålsgrunde eller krav.  

 

(b) Ansvarsbegrænsning 

DENNE PARAGRAF BEGRÆNSER NU SKINS ANSVAR OVER FOR 

DIG.  LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT. 

JEG ACCEPTERER, AT DET MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR 

FRA NU SKINS SIDE OG SOM OPSTÅR SOM RESULTAT AF DENNE 

AFTALE ELLER MIT FORHOLD MED NU SKIN, INKLUSIVE, MEN 

IKKE BEGRÆNSET TIL SØGSMÅLSGRUNDE, DER OPSTÅR I 

KONTRAKTEN, RETSSTRIDIG HANDLING ELLER RIMELIGHED, VIL 

VÆRE BEGRÆNSET TIL OMKOSTNINGERNE AF PRODUKTER, JEG 

HAR KØBT FRA NU SKIN LOCAL UNDER DEN 12 MÅNEDERS 

PERIODE, DER LIGGER FORUD FOR DEN DATO HVOR NU SKIN 

BLEV GJORT OPMÆRKSOM PÅ UENIGHEDEN ELLER 6000 

DOLLARS, HVAD END DER ER STØRST. 

 

K. Obligatorisk tvangsmægling    

1. DENNE PPA ER UNDERLAGT MÆGLING. MÆGLINGEN OG 

ANDRE BESLUTNINGSFORSLAG ANGÅENDE STRIDIGHEDER, 

DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED ELLER ER RELATERET TIL 

DENNE PPA VIL UDELUKKENDE FOREGÅ I UTAH. Denne 

kontrakt er udarbejdet i staten Utah i USA og reguleres og 

fortolkes i henhold til loven i Utah uden at lade reglerne træde i 
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kraft i forbindelse med valg af lovgivning. Mægling vil 

udelukkende foregå i Salt Lake County, Utah, USA. Jeg giver 

samtykke til virkefeltet af myndigheden i en hvilken som helst 

domstol i staten Utah og giver afkald på at have indsigelser 

imod upassende hjemting.  

2. Jeg accepterer at enhver konflikt skal løses og afgøres i 

overensstemmelse med og i henhold til de vilkår og betingelser, 

der står anført i dette afsnit og regler og procedurer, der er 

anført i kapitel 7 (Voldgiftsmægling) i Politikker og Procedurer 

eller som kan ses online i Office-delen på virksomhedens 

hjemmeside. Mæglingsprocessen gennemføres i Salt Lake City, 

Utah, USA.  Mæglingen udføres på engelsk, men efter 

henstilling fra og betalt af en part, kan dokumenter og 

vidneudsagn blive oversat til et andet sprog. Der udpeges en 

voldgiftsmand, der skal høre og afgøre uenighederne, og 

voldgiftsmanden udpeges i enighed af alle parter. Parterne vil 

hver især dække deres egne omkostninger og udgifter og betale 

lige meget af (i) omkostningerne for voldgiftsmanden og (ii) 

administrationsgebyret for voldgiften. Hverken parterne eller 

voldgiftsmanden må afsløre tilstedeværelsen, indholdet eller 

resultatet af enhver mægling uden en forudgående skriftlig 

godkendelse fra begge parter.  Voldgiftskendelsen kan af 

voldgiftsmanden indføres i enhver domsstol, der har 

domsmyndighed. 

3. Et ”Tvistemål” defineres som et nuværende, tidligere, eller 

fremtidigt krav, uenigheder, søgsmålsgrunde eller klager, 

uanset om de er kontraktbaserede, erstatningsforpligtende, 

lovmæssige, produktansvarsmæssige, er under ret og 

rimelighed eller enhver anden søgsmålsgrund, (i) der opstår i 

forbindelse med, eller er relateret til denne Brand Affiliate-

aftale (ii) mellem andre Brand Affiliates og mig selv i forbindelse 

med eller relateret til en Brand Affiliate-konto eller vores 

forretningsforhold som uafhængige forretningsdrivende hos Nu 

Skin, (iii) mellem Nu Skin og mig selv, (iv) relateret til Nu Skin 

eller virksomhedens tidligere eller nuværende associerede 

selskaber, ejere, bestyrelsesmedlemmer, ledende 

medarbejdere, ansatte, investorer eller leverandører, (v) 

relateret til produkterne, (vi) angående Nu Skins beslutninger 

angående andre sager, der har indflydelse på min Brand 

Affiliate-konto, eller som opstår i forbindelse med eller er 

relateret til Nu Skins forretning, inklusive min eventuelle 

uoverensstemmelse med Nu Skins disciplinærsag eller 

fortolkning af denne PPA. 

4. JEG GODKENDER OG ACCEPTERER AT VÆRE BEGRÆNSET AF 

DENNE MÆGLINGSAFTALE, HVIS JEG BESØGER ENHVER NU 

SKIN-HJEMMESIDE OG BRUGER INFORMATIONEN DERI, ELLER 

VED KØB AF PRODUKTER, DER ER TILGÆNGELIGE IGENNEM 

FØRNÆVNTE HJEMMESIDE ELLER KØB AF PRODUKTER FRA NU 

SKIN LOCAL, ELLER HVIS JEG MODTAGER BONUS.   

 

Ved at underskrive herunder, bekræfter jeg min forståelse og 

godkendelse af denne Brand Affiliate-aftale og International 

Sponsoraftale og Bopælslandets Produktkøbsaftale Danmark  

 

Navn:_______________________ 

Titel: _______________________________________________ 

Dato: _______________________________________________ 

Underskrift:  

 

 

 

 

 


