
E-mail:

JSEM SROZUMĚN A SOUHLASÍM, ŽE:

33/77

Růžová - distributor Žlutá - spozor



5.

6.

7.

8.

9.

Jsem nezávislým smluvním distributorem pracujícím v oblasti
prodeje spotřebních výrobků. V žádném případě nejsem
zaměstnanec ani zákonný zástupce FLP CR, a proto tato dohoda
nezakládá pracovní poměr nebo jiný pracovně právní vztah mezi
mnou a FLP CR. Při nákupu a prodeji výrobků FLP jednám jako
samostatný obchodník, svým jménem, na vlastní odpovědnost
a na vlastní náklady. Vždy jednám v souladu s českým právním
systémem a v případě jeho porušení ponese zodpovědnost
pouze moje osoba. FLP CR v žádném případě nezodpovídá za
nelegální zatajování daní z příjmu získaných prodejem výrobků
FLP a činností osobně sponzorovaných distributorů a jejich
generačních linií.

Od svého sponzora jsem obdržel a četl jsem brožuru „Politika
a způsob práce FLP CR“. Souhlasím s tím, že budu jednat
v souladu s ustanoveními uvedenými v této brožuře. Souhlasím
s tím, že pokud budu jednat v rozporu s politikou FLP CR, mohu
být kdykoli vyloučen z řad distributorů FLP CR.

FLP CR může po předchozím oznámení rozumným způso-
bem změnit, doplnit nebo upravit tuto smlouvu či svou politiku a
způsob práce včetně marketinkového plánu v souladu
s tržním systémem, právními požadavky a ekonomickými
podmínkami. V tomto případě podřídím svou činnost těmto
změnám.

Budu správně prezentovat výrobky společnosti i její
marketinkový plán. O použití jakékoliv formy inzerce včetně
audio a videokazet a tištěných materiálů musí být písemně
požádáno a takováto žádost musí být schválena příslušným
zástupcem firmy.

Každá objednávka výrobků musí být doprovázena přísluš-
ným dokladem o zaplacení požadované částky (bankovní příkaz,
poštovní poukázka) nebo finanční hotovostí, a to včetně DPH.
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TUTO SMLOUVU MOHU KDYKOLI ZRUŠIT ODESLÁNÍM
PÍSEMNÉHO OZNÁMENÍ NA ADRESU FLP CR. Pokud se
rozhodnu zrušit distributorství, všechny výrobky, které jsem
zakoupil(a) od FLP CR a které jsou v prodejeschopném stavu,
budou firmou odkoupeny v souladu se zásadami a pod-
mínkami uvedenými v publikaci "Politika a způsob práce
FLP CR.

Jestliže zruším nebo FLP CR ukončí tuto smlouvu v průběhu
prvních čtrnácti dnů od jejího potvrzení, mohu zrušit všechny
nerealizované objednávky bez poplatků a obdržím plnou
finanční náhradu všech plateb spojených s mými objednávkami
výrobků. Na adresu sídla společnosti a na její náklady mohu
navíc do 21 dní od takového zrušení nebo ukončení vrátit
všechny výrobky, které jsem zakoupil v tom období. Společnost
FLP CR mi dá plnou finanční náhradu za tyto výrobky za
předpokladu, že budou vráceny ve stavu, v jakém mi byly
doručeny.

V případě, že FLP CR nepotvrdí mou přihlášku distributora,
budou mi vráceny platby, které jsem FLP CR poskytl v souvislosti
s první objednávkou výrobků FLP.

FLP CR mi umožní dostupnost všech svých výrobků
a odmění mé nákupní aktivity podle marketinkového plánu firmy.

Za předpokladu,že neporuším smlouvu, bude firma FLP CR
po celou dobu mého distributorství oceňovat úspěšný prodej
výrobků v souladu s podmínkami stanovenými v marketingovém
plánu.

Tato smlouva je osobní povahy a nemůže být převedena na
jinou osobu. Pouze v případě mého úmrtí může být zděděna
osobou, která je schopna kvalifikovat se jako distributor.

Tato smlouva se řídí zákony České republiky.


