
Jälleenmyyjähakemus 

Ks. kääntöpuolella olevat ehdot

ID-numero

Henkilötunnus *Etunimi *Hakijan sukunimi *

HenkilötunnusEtunimi2. hakijan sukunimi

HUOM! Jos sinulla on yritys ja haluat rekisteröidä sen Foreveriin, tulee sinun lähettää kopio yritysrekisteriotteesta 
hakemuksen kanssa. Tietoa siitä kuinka rekisteröit yrityksen saat veroviranomaisilta..

Postitoimipaikka *

Puh kotiin/iltaisin. MatkapuhelinPuhelin päiväsaikaan *

Osoite *

Maa *

Tilin-/kortinhaltijan sukunimi 
(jos muu kuin jälleenmyyjä)

Etunimi

Pankki

Paikka/päiväys *

Sponsorin sukunimi *

ID-numero * Allekirjoitus *

Etunimi *

Allekirjoitus * Allekirjoitus, 2. hakija

Tilinumero

Henkilötunnus/Y-tunnus

Sähköposti

Postinumero *

Sponsoritiedot

Allekirjoituksellani vakuutan, että:
- ymmärrän ja hyväksyn kaikki jälleenmyyjän toiminnalle asetetut ehdot.
- Forever saa veloittaa luottokorttiani, silloin kun olen hyväksynyt maksun allekirjoituksellani tilauslomakkeeseen 
  ostaessani tuotteita tai palveluita Foreveristä. 
  Koskee myös Internetin kautta tehtyjä ostoja (Foreverin kotisivut)

Pankkiyteystiedot Forever -maksuille.

Lähetän tämän sopimuksen yhteydessä ensimmäisen 
tilaukseni, joka on vähintään 2 CC, ja saan siten 
tervetuliaispaketin.

KIRJOITA PAINOKIRJAIMIN!    * Pakolliset

VALKOINEN FOREVER            KELTAINEN SPONSORI              ROOSA JÄLLEENMYYJÄ

Allekirjoituksellani vakuutan, että olemme yhdessä uuden jälleenmyyjän kanssa huolellisesti lukeneet tämän hakemuksen sekä 
Yrityksen toimintaohjeet.

Tilausnumero

Box 199  SE-431 23 MÖLNDAL, Ruotsi
Puh. 09 348 731 02  Fax. + 46 31 15 77 99
www.foreverliving.se  Y-tunnus 15906200

http://www.prinfovargarda.se/webnative/imageinfo?/raid1/disk2/jobb/1-NYA/Forever%20Living/Logo/Horizontal%20FOREVER%20GREY.eps


SOPIMUSEHDOT FOREVERIN JÄLLEENMYYJÄLLE

Tämä hakemus yhdessä ensimmäisen maksetun tilauksen kanssa on, siitä lähtien kun se on rekisteröity Forever Living Products Scandinavia AB:n 
(Forever) tietokantaan, sitova sopimus Foreverin, hakijan ja mahdollisen kanssahakijan välillä. 

Luovutus
Forever Living Products Scandinavia AB luovuttaa täten hakijalle, joka on itsenäinen elinkeinon harjoittaja Suomen 
alueella, ei- exklusiivisena oikeutena että jälleenmyyjänä (JM):

 • Suomessa markkinoida ja myydä Foreverin tuotteita omissa nimissään ja omaan laskuunsa. 
 • Niissä maissa, joissa Forever on edustettuna rekrytoida uusia JM:ä.

Tämän harjoittaminen on säädetty Yleisissä ehdoissa.

Jälleenmyyjäehdot
 • JM:llä ei ole mitään toimivaltaa edustaa Forever yritystä tai sitoa sitä oikeudellisesti.
 • Tämä sopimus ei oikeuta mihinkään muuhun oikeussuhteeseen kuin mitä on tavaran toimittajalla ja JM:n välillä.     
  JM:llä voi vapaasti olla useita toimeksiantajia.
 • JM:n tulee kaikissakontakteissa kolmanteen osapuoleen ilmaista olevansa itsenäinen JM.
 • JM:llä on ennen sopimuksen allekirjoittamista mahdollisuus osallistua perehdyttämistilaisuuteen tai annettu tilaisuus tavata    
  Manageri.
 • Ainoastaan aviopuolisot tai avoparit voivat jakaa jälleenmyyjäsuhteen. 
 • JM päättää itse työaikansa, sekä kuinka suuressa mitassa hän työhön panostaa. JM on vapaa käyttämään avustajaa. 
 • JM:llä on vapaat kädet asettaa tuotteille omat hinnat, vastata kaikista muodostuvista myyntikuluista, sekä pitää 
  itsellään koko myynnin ylijäämä.
 • JM maksaa aina kaikki tilaukset veroineen, kulut ja rahdit etukäteen ennen toimitusta.
 • JM sitoutuu harjoittamaan toimintaa laillisella, eettisellä ja moraalisesti oikein, hankkien kaikki lain vaatimat luvat, 
  pitäytyä liioittelusta, harhaanjohtavista tai valheellisista väittämistä koskien tuotteita ja Foreveriä, ja pitäytyä sellaisesta    
  mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti Foreverin tai sen JM:iin. 
 • JM vastaa itse tuotteista lain mukaan siten, että esim. tuotteet myydään ehjissä pakkauksissaan ja ennen Parasta     
  ennen päiväystä.
 • JM ei saa jälleenmyyjänä ollessaan eikä 12 kuukauden aikana sen jälkeen olla sitoutunut toimintaan joka aiheuttaa     
  toisen Foreverin JM:n siirtymisen myyjäksi tai vastaavaksi toiseen verkostomarkkinointiyritykseen, (lue myös     
  Suoramarkkinointiyrityksen eettiset säännöt) tai että toinen Foreverin JM lopettaa toimintansa JM:nä.
 • JM ei saa sopimuksen aikana eikä sen jälkeenkään, yrittää rakentaa tai panna pystyyn liiketoimintaa, joka voivi olla    
  haitallista toisille pätevöityneille JM:lle, heidän Forever-ryhmälleen tai Foreverille.
 • Muutoinkin noudattaa Yleisiä ehtoja.
 • JM voi milloin vain kirjallisesti katkaista tämän sopimuksen, joka astuu voimaan kun kirjallinen irtisanomisilmoitus on    
  vastaanotettu Foreverillä.
 • Forever käyttää itselaskutusta.

Forever Living Productsin ehdot
 • Foreverin tulee mahdollisimman pian maksetun tilauksen saatuaan toimittaa se voimassaolevien sääntöjen mukaan.
 • Foreverin tulee maksaa JM:lle kuukausittain JM:n hankkimat alennukset ja provisiot.
 • Foreverin tulee jatkuvasti informoida JM:ä:
   • Foreverin hintaan liittyvistä toimintaohjeista ja myyntistrategiasta.
   • Foreverin toimituskapasiteetista, jos on odotettavissa että se alittaa Foreverin sitoumukset tai sen mitä JM:llä muista 
    syistä on ollut aihetta odottaa.
   • Tuotekehittelystä.
   •  Foreverin tulee heti informoida JM:ää olosuhteista, joiden katsotaan voivan olevan JM:ää kiinnostavia.
 • Forever tulee tämän lisäksi noudattaa Yleisiä ehtoja.
 • Forever voi katkaista tämän sopimuksen kirjallisesti mikäli hakija tai kanssahakija:
   • Rikkoo sopimusta
   • Antaa virheellistä informaatiota käyttöalueista tai tehosta koskien Foreverin tuotteita. 
   • Antaa virheellistä informaatiota siitä kuinka paljon Foreverin JM voi ansaita.
   • Osallistuu toimintaan (suoraan tai epäsuorasti) joka vahingoittaa Foreverin liiketoimintaa tai toisten JM:n mainetta.
   • Hakee konkurssia, jättää laskunsa maksamatta, aloittaa sovitteluneuvottelut, jos hänelle myönnetään tai hän     
    hakee yrityssaneerausta, laatii erityistilintarkastuksen tai muutoin katsotaan tulleen maksukyvyttömäksi.

Muuta 
Tämä sopimus voidaan siirtää toiselle vain kuolemantapauksen sattuessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia.

Tietoja koskien henkilötietolakia.
Tässä hakemuksessa/sopimuksessa annetut tiedot käsittelee Forever Living Productsin henkilötietovastaava. Tiedot luovutetaan, ”jotta sopimus 
voitaisiin viedä päätökseen rekisteröidyn osalta”, muille yrityksille, jotka kuuluvat samaan konserniin Forever Living Productsin kanssa. Tämä tar-
koittaa, että henkilötiedot voidaan luovuttaa myös ETA-alueen ulkopuolella oleville yrityksille.Tietoja käytetään muun muassa tilausten käsittelyssä 
ja toimituksissa, matkojen varauksissa, muuttuneista hinnoista, uusista tuotteista tai maksuja käsittelevistä yhteistyökumppaneista tiedottamisessa.  



KIRJOITA PAINOKIRJAIMIN

Box 199, 431 23 Mölndal, Ruotsi
Puh 09-348 731 02 · Fax +46 (0)31-15 77 99
www.foreverliving.se · Y-tunnus 15906200

Toimitusosoite. Maksettaessa luottokortilla, vain kortin omistajan.os.
* Pakolliset

Nimi: * ..................................................................................................

Yrityksen nimi:  ..................................................................................

Osoite: * ..............................................................................................

Postinro: * ....................... Postitoimipaikka: * ............................

Maa: * ....................................  Puhelin: ..........................................

TOIMITUS q CARRY ON HOMESHOPPING

 q CARRY ON BUSINESS (€ 3 lisämaksu)
  (Sinulla on oltava rekisteröity yritys)

 Åland: Postpaket utrikes

Tilausnumero:

Tilauspäivämäärä:

ID numero: * ...........................................................................

Nimi: *  ......................................................................................

Puh:  ...................................  Fax:  ..........................................

S-posti:   ....................................................................................

Tuote
numero Tuotenimi Lukumäärä CC/kpl Hinta/kpl € Yhteensä CC

Loppusumma
ilman ALV €

Ei pakollinen täyttää

Rahtikulut: 0 - 1,999 CC: € 13.   2 CC ja enemmän: € 7

Pakkausmaksu kun tilaus alle 1 CC (€ 12).

Toimitusmaksu

Tämä on ensimmäinen tilaukseni ja se on vähintään 2 CC. Lähetän sen jälleenmyyjähakemukseni kanssa ja saan siksi tervetuliaistarjouksen.

Haluan korvvavan tuotteen

€ 3

HOUM! Saattaa kestää 1-4 päivää ennenkuin näemme sourituksesi pankkitillillämme, 
joten tee tilauksesi ajoissa. Tilauksen Loppusumma CC

MAKSUTAPA

q Luottokortti

q SEB

q Tilinumero 330100-01205350

SUMMA €

ALV
Elintarvikkeet 17%
Kirjat 8%
Muut tuotteet 22%

Tämä ruutu täytetään FLP’n toimistossa

LOPPUSUMMA

KORTTINUMERO
Huom! Ei tilinumeroa.

Hyväksyn että veloitatte yllä mainitun summan louttokortiltani.

KORTINHALTIJA: ..............................................................................  ALLEKIRJOITUS: .................................................................................

VOIMASSA ASTI /
kk vuosi
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