ЯКЩО МЕНЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИМ ПОКУПЦЕМ ФОРЕВЕР, Я УСВІДОМЛЮЮ ТА ПОГОДЖУЮСЬ, ЩО:
1. Я дію від свого власного імені та маю відповідний обсяг цивільної дієздатності.
2. Ця заява являтиме собою зобов’язуючу угоду між Компанією «ФЛП ЮкрейнТзОВ» та мною з моменту, коли ця заява буде отримана і
затверджена у Головному офісі «ФЛП ЮкрейнТзОВ» (ФЛПЮ) в Києві. Я підтверджую, що обрав(ла) собі Cпонсора, або мені було призначено
його з моєї згоди. Я також підтверджую, що наразі не маю діючої угоди з ФЛПЮ.
3. Я маю право купувати продукцію Компанії ФЛП та отримувати знижку згідно цінової політики Компанії, Маркетингового плану, «Політики
Компанії», та інших регулюючих документів Компанії, дійсних на момент закупівлі продукції. Я також маю право бути незалежним підприємцем
у сфері дистриб’юції споживчих товарів.
4. Я не є працівник або законний представник ФЛПЮ для будь-яких цілей. Якщо я буду займатися підприємницькою діяльністю, я нестиму
відповідальність за дотримання загальнодержавних законів та місцевих нормативних актів, включаючи, але не обмежуючись тими, що
стосуються реєстрації, ліцензування та оподаткування. Я визнаю, що моя винагорода залежить від виконання мною як незалежним підприємцем
контрольної та дистриб’юторської функції, обсягу продажу та залучення нових покупців, і не залежить від кількості витрачених годин та
випадкових подій. ФЛПЮ не несе стосовно мене відповідальності за утримання та перерахування в бюджет будь-яких податків та зборів,
передбачених чинним законодавством України. Протягом усього часу, що я залишатимусь приватним підприємцем і не порушуватиму умов цієї
угоди, ФЛПЮ платитиме мені за мої успішні зусилля з продажу продукції відповідно до положень про бонуси, викладених у Маркетинговому
плані ФЛП за умови моєї реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності, згідно законодавства України.
5. Я прочитав (-ла) документ «Політика Компанії», прийнятий в ФЛПЮ, і погоджуюсь з його положеннями. Я погоджуюсь здійснювати мою
діяльність згідно з цією політикою, її процедурами та Маркетинговим планом. Я розумію, що мої дії або бездіяльність, що можуть призвести до
неналежного використання продукції Компанії, створення неправильної уяви що до самої Компанії, або порушення згаданої вище політики, і,
можуть призвести до припинення моїх партнерських відносин з Компанією.
6. З метою підтримання дієвої маркетингової системи, у відповідності із законодавчими нормами або у відповідь на зміни економічних умов,
ФЛПЮ може змінювати, вносити правки або іншим чином модифікувати цю угоду, політику, пов’язану з нею, та Маркетинговий план, шляхом
публікації відповідних змін на сайті компанії www.foreverliving.com.ua, в «Політиці Компанії» та/або інших офіційних матеріалах компанії. Я
зобов’язуюсь дотримуватися умов купівлі і споживання продукції, та ведення свого бізнесу у відповідності до будь-яких таких змін, правок та
модифікацій.
7. Для належного представлення продукції Компанії та її Маркетингового плану, всі форми реклами, включаючи без обмеження аудіо та відео, а
також друковані матеріали, до подальшого використання повинні бути пред’явлені та ухвалені письмово уповноваженим на це представником
ФЛПЮ.
8. Я розумію, що усі замовлення на купівлю повинні підтверджуватися документом про сплату відповідної суми, включаючи ПДВ та інші податки
на продаж, якщо такі є.
9. Я можу припинити свою діяльність в якості Покупця Форевер в будь-який час шляхом надіслання мною письмового повідомлення про це
Компанії ФЛПЮ поштою. Якщо я приймаю рішення про таке припинення, уся продукція, придбана мною у ФЛПЮ за останні 12 місяців і
яка залишилася у мене в наявності на момент такого припинення і знаходиться в прийнятному для перепродажу стані, може бути викуплена
у відповідності з політикою та процедурами ФЛПЮ та законодавчими актами України, у тому числі Законом України «Про захист прав
споживачів».
10. ФЛПЮ надаватиме мені свою продукцію як Покупцю Форевер, та заохочуватиме мене до прикладання зусиль, спрямованих на продаж
продукції відповідно до Маркетингового плану ФЛП. Будь-яка покупка повинна бути в розумних обсягах по відношенню до продажів, як
зазначено у «Політиці Компанії».
11. Дана угода має особистий характер і не може бути мною переуступлена або передана в жодному разі, крім випадку моєї смерті, коли вона може
бути отримана або успадкована особою, котра може бути визнана Покупцем Форевер.
12. Крім випадків, коли іншого вимагають міжнародні договори України, відносини Покупця Форевер з ФЛПЮ регулюються законодавством
України.
13. Повідомляю, що ніколи не був засуджений(на) за шахрайство або звинувачений(на) у злочині, що включає ганебну поведінку або нечесність.
14. Я даю свою згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних Компанією ФЛПЮ відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних».
15. Я даю свою згоду на те, що Компанія може використовувати мої особисті контактні дані для комунікації зі мною з метою інформування про
актуальні новини, послуги та продукти Компанії.

