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 BRAND AFFILIATE- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE 

NORGE 

 

Denne Brand Affiliate- og internasjonale sponsoravtale er 

mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 

West Center Street, Provo, Utah 84601, USA (“NSI”) og meg.  

NSI og jeg forstår og samtykker i at denne Brand Affiliate-

avtalen utgjør en særskilt og separat avtale fra bostedslandets 

produktkjøpsavtale (PKA) med Nu Skin lokalt (som definert i 

PKA). 

 

A. Definisjoner 

Betydningen av uttrykk som ikke defineres i dette avsnittet av 

Brand Affiliate-avtalen fremlegges i retningslinjer og 

prosedyrer.   

“Bonus” betyr kompensasjonen som utbetales til en Brand 

Affiliate basert på volumet av produkter solgt av en Brand 

Affiliate, dennes downline-organisasjon og Breakaway 

Executiver, dersom de oppfyller alle krav som fastsettes i 

salgsprogrammet.  Nu Skin lokalt er tildelt retten til å utbetale 

bonuser til Brand Affiliates i bostedslandet. 

“Kontrakt” betyr avtalen mellom Nu Skin og meg sammensatt 

av denne Brand Affiliate-avtalen og PKA (slik hver av dem er 

definert nedenfor). 

“Brand Affiliate” betyr en uavhengig kontraktspart autorisert av 

Nu Skin etter denne Brand Affiliate-avtalen til å fremme 

produktene, rekruttere andre Brand Affiliates og motta bonuser 

i samsvar med kravene i salgsprogrammet.   

“Brand Affiliate-avtalen” betyr denne Brand Affiliate- og 

internasjonale sponsoravtalen, inkludert retningslinjer og 

prosedyrer, salgsprogrammet og materiell vedrørende valgfrie 

programmer, slik som hver av dem måtte endres, og er 

inkorporert heri gjennom henvisning. 

“Nu Skin” betyr NSI, Nu Skin lokalt og deres tilknyttede 

selskaper.  

“Produkter” betyr selskapets produkter og tjenester som selges 

gjennom Nu Skin lokalt på de individuelle, autoriserte 

markedene.  

“Retningslinjer og prosedyrer” betyr de retningslinjene som 

styrer hvordan en Brand Affiliate skal drive forretningen sin og 

definerer rettighetene og forholdet mellom partene. 

“Bostedsland” betyr, hvis du er en enkeltperson, det land, 

territorium, eller annen politisk jurisdiksjon hvor du er 

statsborger eller lovlig bosatt og som er det land du har valgt 

for Brand Affiliate-avtalen.  Hvis du er en foretakssenhet, så 

som en juridisk person, partnerskap, aksjeselskap eller noen 

annen form for forretningsorganisasjon, vil det være det land, 

territorium, eller annen politisk jurisdiksjon hvor virksomheten 

er juridisk etablert i henhold til lovene i bostedslandet, og hvert 

medlem av foretakssenheten har rettslig myndighet til å utføre 

forretninger i bostedslandet, og dette landet er valgt for din 

Brand Affiliate-avtale.   

“Salgsprogrammet” betyr den spesifikke planen som skisserer 

detaljene og kravene for godtgjørelsesstrukturen til Brand 

Affiliates. 

 

B. Rett til å selge produkter og sponse i bostedslandet mitt   

Underlagt vilkårene og betingelsene i Brand Affiliate-avtalen, 

utpeker NSI meg herved som Brand Affiliate. Som Brand 

Affiliate har jeg rett til å (a) fremme produktene i mitt 

bostedsland gjennom direkte personlig kontakt, primært i 

hjemmet, og (b) sponse nye Brand Affiliates i mitt bostedsland.   

Jeg samtykker i at denne Brand Affiliate-avtalen vil bli godkjent i 

Utah.   

 

C. Rett til å sponse og til å kjøpe produkter utenfor 

bostedslandet mitt 

NSI gir meg retten til å sponse nye Brand Affiliates utenfor 

bostedslandet mitt. Brand Affiliate-avtalen gir meg ikke rett til å 

fremme produkter utenfor bostedslandet, med mindre jeg er 

bosatt i et EØS-land og er omfattet av de særskilte betingelser 

som da gjelder.   

Jeg erkjenner at hvert av landene utenfor bostedslandet kan ha 

spesifikke lover og krav som vil gjelde for meg som en sponsor 

av Brand Affiliates i det aktuelle landet, og jeg forplikter meg til 

å overholde alle lover og forskrifter i dette landet, inkludert, 

men ikke begrenset til alle krav knyttet til innvandring, visa og 

registrering.   

Med forbehold for PKA, godtar jeg at jeg kan kjøpe produkter 

utenfor bostedslandet mitt kun fra NSIs tilknyttede selskap som 

er angitt som eksklusiv grossist-Brand Affiliate i det aktuelle 

landet.  Jeg godtar videre at (i) jeg bare kan kjøpe produkter 

utenfor bostedslandet mitt til personlig bruk eller for å 

demonstrere for potensielle nye Brand Affiliates, (ii) jeg ikke har 

eller vil, hverken direkte eller indirekte, selge, videreselge eller 



Versjon 01 2019  Side- 2 - av 8 

 

distribuere noen produkter utenfor bostedslandet mitt, med 

mindre jeg er bosatt i et EØS-land som er omfattet av særlige 

vilkår, og (iii) jeg vil rette meg etter alle gjeldende lover 

angående kjøp av produkter utenfor bostedslandet mitt. 

 

D.  Uavhengig kontraktspart   

Jeg erkjenner og godtar at som Brand Affiliate, er jeg en 

uavhengig kontraktspart og ikke en ansatt hos Nu Skin.  Som en 

uavhengig kontraktspart vil jeg: 

• være selvstendig næringsdrivende, og bestemme etter 

eget skjønn når jeg jobber og antall timer jeg jobber; 

• få betalt bonuser basert på innkjøp og salg og ikke på 

antall timer jeg jobber; 

• være underlagt næringsrisiko og være ansvarlig for alle tap 

jeg påfører meg som Brand Affiliate;  

• om nødvendig skaffe meg et organisasjonsnummer; 

• betale mine egne lisensavgifter og eventuelle 

forsikringspremier;   

• være ansvarlig for alle kostnader i virksomheten min, 

inkludert, men ikke begrenset til reise, bevertning, kontor, 

juridiske utgifter, utstyr, regnskapsføring og generelle 

utgifter, uten forskudd, utgiftsdekninger eller garantier fra 

Nu Skin;   

• ikke bli behandlet som en ansatt for skatte- og 

avgiftsmessige formål; og   

• betale alle skatter og avgifter for selvstendig 

næringsdrivende som kreves etter loven.   

Jeg er ikke en ansatt, handelsagent, forretningskommisjonær 

eller rettslig representant for Nu Skin, og bortsett fra i den 

utstrekning som tillates av kontrakten, er jeg ikke autorisert til å 

handle på vegne av Nu Skin.  Ingenting i kontrakten har til 

hensikt eller skal anses å utgjøre noe partnerskap, 

agentforhold, arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller noe joint 

venture-forhold mellom Nu Skin og meg.   

 

E. Bonuser 

(a) Jeg vil bli betalt bonuser basert på kjøp og salg av produkter, 

ikke for sponsing.  Jeg er innforstått med og godtar at for å bli 

berettiget til å motta bonuser, må jeg oppfylle alle kravene som 

skisseres i salgsprogrammet og ikke opptre i strid med vilkårene 

i kontrakten.   

(b) Jeg vil ikke kjøpe noe Nu Skin-produkt utelukkende med det 

formål å kvalifisere for bonuser.  Jeg godtar at før jeg plasserer 

en etterfølgende produktordre, skal jeg ha solgt eller forbrukt 

minst 80 % av de foregående bestillingene.   

(c) Jeg godtar at en del av min motytelse for å motta bonuser 

og anerkjennelse er basert på min avtale om å bruke anselig tid 

på (i) å lære opp, oppmuntre, veilede og bistå min downline-

organisasjon i dennes innsats for å selge produkter til kunder, 

(ii) selge produkter personlig, og (iii) å fremme virksomheten. 

 

F. Bekreftelser og garantier 

Jeg bekrefter og garanterer at jeg er autorisert til å inngå denne 

Brand Affiliate-avtalen, at jeg har oppfylt alle rettslige krav for 

inngåelse av en gyldig kontrakt, og når den gjennomføres og 

leveres av meg og aksepteres av NSI som beskrevet her, vil 

Brand Affiliate-avtalen utgjøre en juridisk gyldig og bindende 

forpliktelse. 

Jeg bekrefter og garanterer også at: (a) de opplysningene jeg 

har gitt i Brand Affiliate-avtalen er nøyaktige og fullstendige, og 

hvis jeg har gitt noen feilaktige eller misvisende opplysninger, 

autoriserer jeg NSI til, etter deres valg, å erklære sine 

respektive deler av Brand Affiliate-avtalen ugyldig fra dens 

inngåelse; (b) det organisasjonsnummeret eller 

skattenummeret jeg har gitt, er det korrekte skattebetaler-ID-

nummeret for bostedslandet mitt; (c) hvis jeg er en 

enkeltperson, er jeg en statsborger eller lovlig bosatt i mitt 

bostedsland og har juridisk rett til å opptre som en Brand 

Affiliate i bostedslandet; og (d) hvis jeg er en foretakssenhet, 

slik som en juridisk person, partnerskap, aksjeselskap, eller en 

annen form for virksomhetsorganisasjon, er denne rettslig 

etablert i henhold til lovene i bostedslandet mitt, og at alle 

medlemmene i foretaksenheten har behørig juridisk fullmakt til 

å skjøtte forretninger i bostedslandet. 

Jeg bekrefter og garanterer at hverken jeg eller min 

partner/ektefelle (eller hvis det dreier seg om en juridisk 

person eller annen virksomhetsorganisasjon; enhver deltaker i 

denne som er eller bør være oppført på skjema for 

foretaksenhet) har vært engasjert i forretningsaktivitet i noe 

annet selskaps Brand Affiliate-ordning i løpet av de seks 

månedene (ett år for de som har innehatt en pintittel 

tilsvarende Executive eller høyere etter salgsprogrammet) 

umiddelbart før jeg registrerte meg under sponsoren min som 

identifisert i denne avtalen. 
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G. Personvern 

Jeg godtar at personopplysningene mine vil bli behandlet som 

angitt i Nu Skins retningslinjer for personvern.  

 

H. Aksept av kontrakt   

Den effektive datoen for Brand Affiliate-avtalen vil være den 

datoen avtalen aksepteres av NSI, som vil være den datoen jeg 

effektuerer Brand Affiliate-avtalen elektronisk via selskapets 

internettbaserte registreringsprosedyre, og den mottas og 

aksepteres av NSI. 

 

I. Skadesløshet og ansvarsbegrensning   

(a) Skadesløshet 

Jeg vil erstatte og holde skadesløs Nu Skin og hver av deres 

aksjonærer, funksjonærer, direktører, styremedlemmer og 

ansatte mot alle krav, anmodninger, ansvar, tap, søksmål, 

søksmålsgrunner, kostnader, eller utlegg, inkludert, men ikke 

begrenset til rimelige advokatutgifter, som er resultat av eller 

oppstår fra, direkte eller indirekte, noen handlinger eller 

unnlatelser av meg i utførelsen av min uavhengige Brand 

Affiliate-virksomhet, inkludert, uten begrensning, brudd på 

bekreftelser og garantier, vesentlig brudd på Brand Affiliate-

avtalen og andre avtaler mellom partene, eller eventuelle 

andre krav eller søksmålsgrunner. 

(b) Ansvarsbegrensning 

DENNE KLAUSUL BEGRENSER NU SKINS ANSVAR OVERFOR DEG. 

VENNLIGST LES DEN NØYE. 

JEG GODTAR AT DET MAKSIMALE ANSVAR FOR NU SKIN 

OVERFOR NOE SOM HELST KRAV SOM OPPSTÅR FRA DENNE 

AVTALEN ELLER FRA MITT FORHOLD TIL NU SKIN, INKLUDERT, 

MEN IKKE BEGRENSET TIL ETHVERT SØKSMÅLSGRUNNLAG SOM 

OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, 

ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD ELLER BILLIGHETSRETT, VIL 

BEGRENSES TIL KOSTNADEN AV PRODUKTENE JEG HAR KJØPT 

FRA NU SKIN LOKALT I LØPET AV TOLVMÅNEDERSPERIODEN 

FORUT FOR DEN DATOEN DA DU GJORDE NU SKIN 

OPPMERKSOM PÅ TVISTEN ELLER 6 000 USD, DET 

ALTERNATIVET SOM MÅTTE VÆRE STØRST. 

 

J. Obligatorisk og bindende voldgift 

1. DENNE BRAND AFFILIATE-AVTALEN ER GJENSTAND FOR 

VOLDGIFT.  UTAH VIL VÆRE EKSKLUSIVT VERNETING FOR 

VOLDGIFT ELLER HVILKEN SOM HELST ANNEN LØSNING AV 

EVENTUELLE TVISTER SOM OPPSTÅR I HENHOLD TIL ELLER 

KNYTTET TIL DENNE BRAND AFFILIATE-AVTALEN. 

Opprinnelsesstedet for denne kontrakten er staten Utah i USA, 

og kontrakten vil bli regulert av, utlegges i samsvar med og 

fortolkes i henhold til lovene i Utah, men uten å gi virkning til 

delstatens regler med hensyn til lovkonflikter i internasjonal 

privatrett.  Eksklusivt verneting for alle tvister og jurisdiksjon vil 

være i Salt Lake County i Utah i USA.  Jeg samtykker i den 

personlige jurisdiksjon for enhver domstol innenfor delstaten 

Utah og gir avkall på enhver innsigelse om upassende 

verneting.   

2. Jeg godtar at enhver tvist vil bli løst og oppgjort i samsvar 

med og i henhold til vilkårene i dette avsnittet, og de regler og 

prosedyrer som er fastsatt i kapittel 7 (voldgift) i retningslinjer 

og prosedyrer eller vil kunne ses online i Office-avsnittet på 

selskapets nettsted.  Voldgiftsbehandlingen vil bli ført i Salt 

Lake City i Utah i USA.  Voldgiften vil bli ført på engelsk, men på 

forespørsel og kostnad for en part, vil dokumenter og 

vitnesbyrd bli oversatt til et annet språk.  En voldgiftsdommer 

vil bli oppnevnt for å høre og avgjøre tvistene, og denne 

voldgiftsdommer vil velges ut med samtykke fra alle parter.  

Partene vil bære hver sine kostnader og utlegg og en like stor 

andel av (i) kostnaden med voldgiftsdommer og (ii) 

administrative gebyrer for voldgift.  Hverken partene eller 

voldgiftsdommeren kan avsløre eksistensen, innholdet, eller 

resultatene av noen voldgift uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

begge parter.  Domsbehandling over eventuell kjennelse avgitt 

fra voldgiftsdommeren kan gjennomføres i enhver domstol som 

har domsmyndighet. 

3. En «tvist» er definert som ethvert og alle tidligere, 

nåværende eller fremtidige krav, tvister, søksmålsgrunner eller 

klagegrunnlag, enten det er basert på kontrakt, 

erstatningsrettslige forhold, lovbestemmelse, rettspraksis, 

produktansvar, billighetsrett, eller ethvert annet 

søksmålsgrunnlag, (i) som oppstår under eller i tilknytning til 

denne Brand Affiliate-avtalen, (ii) mellom andre Brand Affiliates 

og meg som oppstår på grunnlag av eller tilknyttet en Brand 

Affiliate-konto, eller våre forretningsforbindelser som 

uavhengig kontraktsparter for Nu Skin, (iii) mellom Nu Skin og 

meg, (iv) knyttet til Nu Skin eller deres tidligere eller nåværende 

tilknyttede enheter, deres eiere, direktører, styremedlemmer, 

funksjonærer, ansatte, investorer, eller selgere, (v) knyttet til 

produktene, (vi) angående Nu Skins løsning av ethvert annet 

spørsmål som virker inn på min Brand Affiliate-virksomhet, eller 

som oppstår på grunnlag av eller er knyttet til Nu Skins 

virksomhet, inkludert min uenighet med Nu Skins 

disiplinærtiltak eller fortolkning av Brand Affiliate-avtalen. 
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4. JEG SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV DENNE 

VOLDGIFTSAVTALEN HVIS JEG GÅR INN PÅ NOEN NU SKIN-

NETTSIDE, OG BRUKER OPPLYSNINGENE DER, ELLER VED KJØP 

AV PRODUKTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM 

NEVNTE NETTSIDER, ELLER KJØP AV PRODUKTER FRA NU SKIN 

LOKALT, ELLER HVIS JEG MOTTAR EN BONUS.    
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BOSTEDSLANDETS PRODUKTKJØPSAVTALE 

NORGE 

Denne produktkjøpsavtalen for bostedslandet er inngått 

mellom Nu Skin Norway A/S, et selskap registrert og bestående 

i henhold til lovene i Norge, med registrert adresse Visma 

Services Norge A/S, PB 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norge, MVA-

nr. NO 981167597 (“Nu Skin lokalt”) og meg.  Nu Skin lokalt, 

som er et datterselskap av NSI, er eksklusiv grossist distributør 

for produkter i mitt bostedsland.   

NSI og jeg er kommet overens om at denne PKA utgjør en 

særskilt og separat avtale fra Brand Affiliate- og internasjonal 

sponsoravtale med NSI (som definert i Brand Affiliate-avtalen).  

 

A. Definisjoner 

Betydningen av uttrykk som ikke defineres i dette avsnittet av 

produktkjøpsavtalen, fremlegges i retningslinjer og prosedyrer.   

“Bonus” betyr kompensasjonen som utbetales til en Brand 

Affiliate basert på volumet av produkter solgt av denne Brand 

Affiliate, hans/hennes downline-organisasjon og Breakaway 

Executiver, dersom de oppfyller alle krav som fastsettes i 

salgsprogrammet.  Nu Skin lokalt er tildelt retten til å utbetale 

bonuser til Brand Affiliates i bostedslandet. 

“Kontrakt” betyr avtalen mellom Nu Skin og meg sammensatt 

av denne PKA og Brand Affiliate-avtalen (slik hver av dem er 

definert nedenfor). 

“Brand Affiliate” betyr en uavhengig kontraktspart autorisert av 

Nu Skin etter denne Brand Affiliate-avtalen til å fremme 

produktene, rekruttere andre Brand Affiliates og motta bonuser 

i samsvar med kravene i salgsprogrammet.   

“Brand Affiliate-avtalen” betyr denne Brand Affiliate- og 

internasjonale sponsoravtale, inkludert retningslinjer og 

prosedyrer, salgsprogrammet og materiell vedrørende valgfrie 

programmer, slik som hver av dem måtte endres, og er 

inkorporert heri gjennom henvisning. 

“Nu Skin” betyr NSI, Nu Skin lokalt og deres tilknyttede 

selskaper.  

“Produkter” betyr selskapets produkter og tjenester som selges 

gjennom Nu Skin lokalt på de individuelle autoriserte 

markedene.  

“PKA” betyr denne produktkjøpsavtalen for bostedslandet, 

inkludert retningslinjer og prosedyrer, slik som de måtte bli 

endret, og inkorporeres her ved henvisning.  

“Retningslinjer og prosedyrer” betyr de retningslinjene som 

styrer hvordan en Brand Affiliate skal drive forretningen sin og 

definerer rettighetene og forholdet mellom partene. 

“Bostedsland” betyr, hvis du er en enkeltperson, det land, 

territorium, eller annen politisk jurisdiksjon hvor du er 

statsborger eller lovlig bosatt og som er det land du har valgt 

for Brand Affiliate-avtalen.  Hvis du er en foretakssenhet, så 

som en juridisk person, partnerskap, aksjeselskap eller noen 

annen form for forretningsorganisasjon, vil det være det land, 

territorium, eller annen politisk jurisdiksjon hvor virksomheten 

er juridisk etablert i henhold til lovene i bostedslandet, og hvert 

medlem av foretakssenheten har rettslig myndighet til å utføre 

forretninger i bostedslandet, og dette landet er valgt for din 

Brand Affiliate-avtale.   

“Salgsprogrammet” betyr den spesifikke planen som skisserer 

detaljene og kravene for godtgjørelsesstrukturen til Brand 

Affiliates. 

 

B. Tjenester levert i bostedslandet 

I henhold til denne PKA, vil Nu Skin lokalt tilby meg, som en 

uavhengig kontraktspart, produkter for engros-innkjøp i 

bostedslandet mitt.  Jeg godtar at jeg bare kan selge disse 

produktene i bostedslandet mitt, med forbehold for de 

unntakene som gis i retningslinjer og prosedyrer.   

I tillegg vil Nu Skin Lokalt levere meg følgende tjenester i mitt 

bostedsland: (i) akseptere bestillinger for og distribuere 

produkter til kunder og Brand Affiliates i bostedslandet, (ii) 

håndtere alle returer for produkter kjøpt i bostedslandet og 

foreta korrekte refusjoner, (iii) gi støttetjenester til Brand 

Affiliates og foreta nødvendige tiltak i henhold til NSIs 

retningslinjer, og (iv) betale bonuser til Brand Affiliates i 

bostedslandet slik som fastsatt og styrt av NSI, og som videre 

beskrevet i avsnitt F under.  

Jeg er innforstått med at NSI har oppnevnt og gitt Nu Skin lokalt 

fullmakt til å betale mine bonuser, som om nødvendig 

inkluderer fullmakt til å generere og akseptere egenutskrevne 

bonus-fakturaer fra meg, lade opp bonuser til NSI, betale 

bonuser pluss eventuell pliktig merverdiavgift i mitt 

bostedsland i navnet til Nu Skin lokalt, og opptre på vegne av 

NSI og deres tilknyttede selskaper med hensyn til meg som en 

Brand Affiliate.   
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C. Markedsføring av produkter, prisfastsetting 

Jeg godtar at: (a) det ikke er noen minimumskrav til innkjøp 

eller beholdning; (b) jeg har rett til å kjøpe produkter engros fra 

Nu Skin lokalt; (c) jeg vil fremme salg av produkter i 

bostedslandet mitt i samsvar med vilkårene i kontrakten; og (d) 

jeg vil ikke fremme noen påstander om produktene og 

salgsprogrammet med mindre de er en del av den offisielle 

firmalitteraturen eller fremgår av firmaets etiketter på 

produktene i mitt bostedsland.  Jeg har rett til å kjøpe 

produkter til den pris som er fastsatt av Nu Skin lokalt og godtar 

at Nu Skin lokalt kan endre produktprisene med tretti (30) 

dagers forhåndsvarsel. 

 

D. Refusjoner 

Med forbehold for eventuelle begrensninger i ovennevnte 

refusjonsprinsipper eller spesielle vilkår som avsløres på 

kjøpstidspunktet, vil alle uåpnede, fortsatt salgbare produkter 

som returneres innen tolv måneder fra din ordredato være 

berettiget til en 90 % refusjon, med fradrag for aktuelle 

bonuser.  Nu Skin lokalt går med på å refundere 90 % av 

engros-kjøpsprisen (inkludert MVA/skatter hvis forhåndsbetalt, 

med fradrag for frakt og provisjoner og andre fordeler knyttet 

til det aktuelle kjøpet) for ethvert produkt (unntatt personlig 

skreddersydde salgshjelpemidler) du returnerer innen tolv 

måneder fra kjøpsdato.  Produkter (unntatt personlig 

skreddersydde salgshjelpemidler) som returneres til selskapet 

innen 30 dager fra kjøpet, vil bli 100 % refundert (inkludert 

MVA/skatter hvis forhåndsbetalt, med fradrag for frakt og 

provisjoner og andre fordeler knyttet til det aktuelle kjøpet).  

For alle refusjoner trenger du å skaffe et nummer for 

returvareautorisasjon (RMA).  For å få ditt RMA-nummer må 

fakturaen fremlegges.  Du returnerer produktet for egen 

kostnad til Nu Skin lokalt i en salgbar tilstand som ny, så 

produktene må være solide, uåpnede, uendrede, egnet for 

videresalg og ny lagring.  Se vennligst retningslinjer og 

prosedyrer for ytterligere detaljer om din rett til refundering.  

 

E. Automatic Delivery Rewards (“ADR-programmet”) 

(a) Hvis jeg har spesifisert type og mengde av produkter jeg 

ønsker å motta automatisk hver måned, vil disse produktene 

belastes på tilbakevendende månedlig basis for den 

betalingsform jeg har angitt, og produktene bli fraktet månedlig 

til min oppførte leveringsadresse, med mindre jeg gir skriftlig 

melding til Nu Skin lokalt på den adresse som er angitt ovenfor 

om eventuelle ønskede endringer.   

(b) Nu Skin lokalt kan endre prisen på eller la utgå de spesifikke 

produktene jeg har valgt å motta i Automatic Delivery Rewards-

avsnittet av denne avtalen eller på et separat 

innmeldingsskjema for ADR-programmet.  I slike situasjoner vil 

Nu Skin lokalt varsle meg om endringen og (i) i tilfelle av et 

utgått Nu Skin-produkt, vil de fortsette å sende meg de 

gjenværende varene, og vil kunne erstatte med et annet 

produkt av like stor eller større verdi, og (ii) i tilfelle av en 

prisendring eller oppdatering av produkt, vil de sende meg de 

samme varene jeg har valgt ut under ADR-programmet, men til 

den nye prisen, med mindre jeg ber Nu Skin lokalt om å 

revidere min månedlige bestilling. 

(c) For å betale for hver månedlige ADR-ordre, gir jeg Nu Skin 

lokalt eller et tilknyttet selskap fullmakt til å etablere en 

automatisk kredittkort-belastning som spesifisert i avsnittet om 

Automatic Delivery Rewards i denne avtalen eller fra 

innmeldingsskjema for ADR-programmet.  Nu Skin lokalt eller et 

tilknyttet selskap vil ikke foreta noen annen belastning av min 

angitte betalingskonto unntatt slike som jeg har gitt fullmakt til 

(salgsavgiftsbelastninger vil kunne variere i samsvar med 

endringer i de aktuelle satser for salgsavgift). 

(d) Jeg godtar at: (i) det ikke tillates returer av produkter som er 

kjøpt med ADR-produktpoeng; (ii) personlige salgsvolum eller 

gruppesalgsvolum ikke kan opptjenes med produkter som er 

kjøpt med ADR-produktpoeng; (iii) aktuelle salgsavgifter eller 

merverdiavgift vil gjelde for innløsning av ADR-produktpoeng; 

og (iv) verdien av innløsningen vil bli behandlet som inntekt for 

meg. 

(e) Jeg godtar at hvis noen produkter fra et kvalifiserende kjøp 

blir returnert, må balansen av det kvalifiserende beløpet for 

den måneden produktene blir returnert brukes til nytt innkjøp 

for fortsatt å være kvalifisert og motta ADR-produktpoeng. 

(f) Jeg godtar at Nu Skin lokalt kan bringe til opphør (i) ADR-

programmet når som helst og av hvilken som helst grunn; og (ii) 

min rett til å delta i ADR-programmet etter denne avtalen 

utløper hvis (A) den kredittkort- eller bankautorisasjon som er 

gitt i denne avtalen utløper, blir kansellert eller på annen måte 

bringes til opphør, (B) jeg bryter vilkårene i kontrakten, eller (C) 

NSI bringer min Brand Affiliate-konto til opphør. Jeg kan 

kansellere min månedlige ADR-ordre ved skriftlig varsel til Nu 

Skin lokalt.  Slik kansellering skal effektueres innen minimum 

fjorten (14) dager.  
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F. Bonuser  

(a) Jeg gir fullmakt til Nu Skin lokalt, som fastsatt og ledet av 

NSI, til å sette inn betaling for eventuelle bonuser til min konto i 

den banken som angis av meg. Denne fullmakten erstatter 

eventuelle foregående fullmakter og vil fortsette å ha full 

virkning inntil (i) Nu Skin Lokalt har mottatt skriftlig melding fra 

meg om min tilbaketrekking fra det direkte 

innskuddsprogrammet, og (ii) Nu Skin lokalt har en rimelig 

mulighet til å foreta slik endring i henhold til mitt varsel.   

(b) Jeg godtar at jeg må varsle Nu Skin lokalt umiddelbart (i) før 

endring eller stenging av min konto for direkte innskudd, eller 

(ii) hvis banken min endrer mitt routingnummer eller 

kontonummer.  Unnlatelse av å varsle Nu Skin lokalt om 

kontonummerendringer vil kunne forsinke min mottakelse av 

bonuser.  Hvis jeg endrer bank og/eller kontonummer, må jeg 

fylle ut et nytt skjema for fullmakt til direkte innskudd og sende 

det til Nu Skin lokalt før jeg avslutter min eksisterende konto. 

(c) Hverken NSI eller Nu Skin lokalt vil være ansvarlig overfor 

meg for Nu Skin lokalt sin unnlatelse av å oppnå adgang til min 

konto eller foreta direkte innskudd til min konto i rett tid, med 

mindre slik unnlatelse eller tap er et direkte resultat av Nu Skin 

lokalt sin grove uaktsomhet eller forsettlige vanskjøtsel.  Nu 

Skins ansvar vil ikke overskride beløpet for de midler som ellers 

ville ha blitt satt inn. 

 

G. Bekreftelser og garantier 

Jeg bekrefter og garanterer at jeg er autorisert til å inngå denne 

PKA, at jeg har oppfylt alle rettslige krav for inngåelse av en 

gyldig kontrakt, og når den gjennomføres og leveres av meg og 

aksepteres av NSI som beskrevet her, vil PKA utgjøre en juridisk 

gyldig og bindende forpliktelse. 

Jeg bekrefter og garanterer også at: (a) de opplysninger jeg har 

gitt i PKA er nøyaktige og fullstendige, og hvis jeg har gitt noen 

feilaktige eller misvisende opplysninger autoriserer jeg NSI eller 

Nu Skin lokalt til, etter deres valg, å erklære sine respektive 

deler av kontrakten ugyldig fra dens inngåelse; (b) det 

organisasjonsnummeret eller skattenummeret jeg har gitt er 

det korrekte skattebetaler-ID-nummeret for mitt bostedsland; 

(c) hvis jeg er en enkeltperson, er jeg en statsborger eller lovlig 

bosatt i mitt bostedsland og har juridisk rett til å opptre som en 

Brand Affiliate i bostedslandet; og (d) hvis jeg er en 

foretakssenhet, slik som en juridisk person, partnerskap, 

aksjeselskap, eller en annen form for virksomhetsorganisasjon, 

er denne rettslig etablert i henhold til lovene i bostedslandet 

mitt, og at hvert av medlemmene i foretaksenheten har 

behørig juridisk fullmakt til å skjøtte forretninger i 

bostedslandet.  

Jeg bekrefter og garanterer at hverken jeg eller min 

partner/ektefelle (eller hvis det dreier seg om en juridisk 

person eller annen virksomhetsorganisasjon, enhver deltaker i 

denne som er eller børe være oppført på skjema for 

foretaksenhet) har vært engasjert i forretningsaktivitet i noe 

annet selskaps Brand Affiliate-ordning i løpet av de seks 

månedene (ett år for de som har innehatt en pintittel 

tilsvarende Executive eller høyere etter salgsprogrammet) 

umiddelbart før jeg registrerte meg under min sponsor som 

identifisert i denne avtalen. 

 

H. Personvern 

Jeg godtar at personopplysningene mine vil bli behandlet som 

angitt i Nu Skins retningslinjer for personvern.  

 

I. Aksept av kontrakt   

Jeg godtar at Nu Skin lokalt sin aksept av PKA inntrer når de 

aksepterer min første produktbestilling. 

 

J. Skadesløshet og ansvarsbegrensning   

(a) Skadesløshet 

Jeg vil erstatte og holde skadesløs Nu Skin og hver av deres 

aksjonærer, funksjonærer, direktører, styremedlemmer og 

ansatte mot alle krav, anmodninger, ansvar, tap, søksmål, 

søksmålsgrunner, kostnader eller utlegg, inkludert, men ikke 

begrenset til rimelige advokatutgifter, som er resultat av eller 

oppstår fra, direkte eller indirekte, noen handlinger eller 

unnlatelser av meg i utførelsen av min uavhengige Brand 

Affiliate-virksomhet, inkludert uten begrensning, brudd på 

bekreftelser og garantier, vesentlig brudd på PKA og andre 

avtaler mellom partene, eller eventuelle andre krav eller 

søksmålsgrunner. 

 

(b) Ansvarsbegrensning 

DENNE KLAUSUL BEGRENSER NU SKINS ANSVAR OVERFOR DEG. 

LES VENNLIGST NØYE. 

JEG GODTAR AT DET MAKSIMALE ANSVAR FOR NU SKIN 

OVERFOR NOE SOM HELST KRAV SOM OPPSTÅR FRA DENNE 

AVTALEN ELLER FRA MITT FORHOLD TIL NU SKIN, INKLUDERT, 

MEN IKKE BEGRENSET TIL ETHVERT SØKSMÅLSGRUNNLAG SOM 
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OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV KONTRAKT, 

ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD ELLER BILLIGHETSRETT, VIL 

BEGRENSES TIL KOSTNADEN AV PRODUKTENE JEG HAR KJØPT 

FRA NU SKIN LOKALT I LØPET AV TOLVMÅNEDERSPERIODEN 

FORUT FOR DEN DATOEN DA DU GJORDE NU SKIN 

OPPMERKSOM PÅ TVISTEN ELLER 6 000 USD, DET 

ALTERNATIVET SOM MÅTTE VÆRE STØRST. 

 

K. Obligatorisk og bindende voldgift 

1. DENNE PKA ER GJENSTAND FOR VOLDGIFT.  UTAH VIL VÆRE 

EKSKLUSIVT VERNETING FOR VOLDGIFT ELLER HVILKEN SOM 

HELST ANNEN LØSNING AV EVENTUELLE TVISTER SOM 

OPPSTÅR I HENHOLD TIL ELLER KNYTTET TIL DENNE PKA. 

Opprinnelsesstedet for denne kontrakten er staten Utah i USA, 

og kontrakten vil bli regulert av, utlegges i samsvar med, og 

fortolkes i henhold til lovene i Utah, men uten å gi virkning til 

delstatens regler med hensyn til lovkonflikter i internasjonal 

privatrett.  Eksklusivt verneting for alle tvister og jurisdiksjon vil 

være i Salt Lake County i Utah i USA.  Jeg samtykker i den 

personlige jurisdiksjon for enhver domstol innenfor delstaten 

Utah og gir avkall på enhver innsigelse om upassende 

verneting.   

2. Jeg godtar at enhver tvist vil bli løst og oppgjort i samsvar 

med og i henhold til vilkårene og betingelsene for denne PKA, 

og de regler og prosedyrer som er fastsatt i kapittel 7 (voldgift) i 

retningslinjer og prosedyrer eller vil kunne ses online i Office-

avsnittet på selskapets nettsted.  Voldgiftsbehandlingen vil bli 

ført i Salt Lake City i Utah i USA.  Voldgiften vil bli ført på 

engelsk, men på forespørsel og kostnad for en part, vil 

dokumenter og vitnesbyrd bli oversatt til et annet språk.  En 

voldgiftsdommer vil bli oppnevnt for å høre og avgjøre tvistene, 

og denne voldgiftsdommer vil velges ut med samtykke fra alle 

parter.  Partene vil bære hver sine kostnader og utlegg og en 

like stor andel av (i) kostnaden med voldgiftsdommer og (ii) 

administrative gebyrer for voldgift.  Hverken partene eller 

voldgiftsdommeren kan avsløre eksistensen, innholdet, eller 

resultatene av noen voldgift uten skriftlig forhåndssamtykke fra 

begge parter.  Domsbehandling over eventuell kjennelse avgitt 

fra voldgiftsdommeren kan gjennomføres i enhver domstol som 

har domsmyndighet. 

3. En «tvist» er definert som ethvert og alle tidligere, 

nåværende eller fremtidige krav, tvister, søksmålsgrunner eller 

klagegrunnlag, enten det er basert på kontrakt, 

erstatningsrettslige forhold, lovbestemmelse, rettspraksis, 

produktansvar, billighetsrett, eller ethvert annet 

søksmålsgrunnlag, (i) som oppstår under eller i tilknytning til 

denne PKA, (ii) mellom andre Brand Affiliates og meg som 

oppstår på grunnlag av eller tilknyttet en Brand Affiliate-konto, 

eller våre forretningsforbindelser som uavhengig 

kontraktsparter for Nu Skin, (iii) mellom Nu Skin og meg, (iv) 

knyttet til Nu Skin eller deres tidligere eller nåværende 

tilknyttede enheter, deres eiere, direktører, styremedlemmer, 

funksjonærer, ansatte, investorer, eller selgere, (v) knyttet til 

produktene, (vi) angående Nu Skins løsning av ethvert annet 

spørsmål som virker inn på min Brand Affiliate-virksomhet, eller 

som oppstår på grunnlag av eller er knyttet til Nu Skins 

virksomhet, inkludert min uenighet med Nu Skins 

disiplinærtiltak eller fortolkning av PKA. 

4. JEG SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV DENNE 

VOLDGIFTSAVTALEN HVIS JEG GÅR INN PÅ NOEN NU SKIN-

NETTSIDE, OG BRUKER OPPLYSNINGENE DER, ELLER VED KJØP 

AV PRODUKTER SOM GJØRES TILGJENGELIGE GJENNOM 

NEVNTE NETTSIDER, ELLER KJØP AV PRODUKTER FRA NU SKIN 

LOKALT, ELLER HVIS JEG MOTTAR EN BONUS.    

 

Ved å underskrive, bekrefter jeg at jeg har forstått og 

samtykker i Brand Affiliate- og internasjonal sponsoravtale 

samt   produktkjøpsavtalen for Norge.      

 

Navn: ______________________________________________ 

Tittel: 

_______________________________________________ 

Dato: _______________________________________________ 

Underskrift:  

 

 

 

 

 


