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Søknad for forhandler 
Se vilkår på baksiden  

ID-nummer

Personnummer *Fornavn *Søkers etternavn *

PersonnummerFornavnMedsøkers etternavn

Sted *

Tlf. hjemme/kveldstid MobilnummerTelefon dagtid *

Adresse * 

Land *

Konto/kortinnehavers etternavn
(om andre enn forhandleren)

Fornavn

Bank

Sted/Dato *

Sponsors etternavn *

ID-nummer * Underskrift *

Fornavn *

Underskrift * Underskrift medsøker

For å kunne få utbetalt din bonus, vennligst skriv inn ditt konto nummer ovenfor (11 siffer).

Person-/org.nummer

E-mail

Postnummer *

Sponsorinformasjon

Bankopplysninger for utbetalinger fra Forever.

SKRIV TYDELIG!     * OBLIGATORISKE

HVIT-FOREVER             GUL-SPONSOR               ROSA-FORHANDLER

Ved min underskrift bekrefter jeg at jeg har gjennomgått denne avtalen og firmaets policy sammen med den nye forhandleren.

Jeg sender min første ordre på minst 2 CC sammen med 
denne avtalen og får et velkomstpakke

- Ved min underskrift aksepterer jeg samtlige vilkår for å arbeide som uavhengig forhandler.
-  Uttak kan gjøres fra mitt kontokort på oppfordring fra Forever Living Products Scandinavia. Uttaket kan  
 belastes min konto hvis jeg godkjenner uttaket i samband med kjøp av varer og tjenester. Gjelder også  
 kjøp via Internet (Forevers hjemmeside).

Ordrernummer

OBS! Om du har et firma og vil registrere det hos Forever, må du sende en kopi av firmaattesten sammen med søknaden. Informasjon 
om hvordan du registrerer et firma, får du hos Skattemyndighetene.

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


VILKÅR FOR FORHANDLER

Denne søknaden, sammen med en betalt første ordre, utgjør en bindende avtale mellom Forever, søkeren og en eventuell medsøker, fra den er 
registrert i Forever Living Products Scandinavia AB´s (Forever) dataregister. 

Tillatelse
Forever Living Products Scandinavia AB gir hermed søkeren, som er en selvstendig næringsdrivende med sete i Norge, en ikke-eksklusiv rett til 
som forhandler (F) i:
 
 • Norge å markedsføre og selge Forever-produkter i eget navn og for egen regning. 
 • de land hvor Forever er representert, å rekruttere nye F.

Utøvelsen av tillatelsen reguleres i de allmenne vilkårene.

Vilkår for forhandlere
 • F har ingen anledning til å representere Forever eller rettslig binde denne.
 • Denne avtalen skaper intet annet rettsforhold enn det mellom leverandør og F. F er ikke forhindret fra å ha flere oppdragsgivere.
 • F skal i alle kontakter med en tredje person oppgi at denne er en uavhengig F. 
 • F har innen avtalen underskrivet fått anledning til å delta på et introduksjonsmøte eller til å treffe en Manager.
 • Bare ektepar eller par i samboerforhold kan dele et distributørskap. 
 • F bestemmer selv omfanget av sin arbeidsinnsats og sin arbeidstid. F er ikke forhindret fra å ansette medhjelpere. 
 • F står fritt til å fastsette sine egne priser, svarer for samtlige salgskostnader, og beholder hele overskuddet fra salget.
 • F betaler alltid samtlige ordrer inklusive skatter, avgifter og frakter forskuddsvis, før leveranse.
 • F forplikter seg til å drive virksomheten på en lovlig og etisk måte, å fremskaffe samtlige tillatelser i henhold til rettslig vedtatte lover, å  
  ikke fremsette noen overdrevne, villedende eller usanne påstander om Produktene eller Forever, og ikke gjøre noe som skal kunne bli til  
  skade for Forever eller noen av dets F. 
 • F har selv produktansvar i henhold til lovene, for at bl.a. salg av produkter skjer i uåpnete forpakninger og med best før dato.
 • F må ikke i tiden som F og i 12 måneder deretter være engasjert i handlinger som innebærer at en annen Forever-F blir selger eller 
  tilsvarende i andre nettverksselskaper (les også om dette i Direktesalgsforbundets etiske regler), eller medvirke til at en annen Forever-F  
  slutter som F.
 • F må ikke i tiden som F og heller ikke senere, forsøke å bygge opp eller etablere en forretningsvirksomhet, som skulle kunna være til skade  
  for andre kvalifiserte F, deres Forever-gruppe eller Forever.
 • For øvrig følge de allmenne vilkårene.
 • F kan når som helst skriftlig bryte denne avtalen med virkning fra det tidspunktet den skriftlige oppsigelsen er mottatt av Forever.
 • Forever tilpåsser selvfakturering.

Vilkår for Forever Living Products
 • Forever skal så snart som mulig etter å ha mottatt en betalt ordre, levere den i henhold til gjeldende leveranseregler.
 • Forever skal månedlig utbetale opptjente rabatter og provisjon til F.
 • Forever skal løpende informere F om:
   • Forevers prispolicy og salgsstrategi.
   • Forevers leveransekapasitet, om den forventes å ikke nå opp til hva Forever har forespeilet eller F av andre grunner kunne 
    forvente seg.
   • Produktutvikling.
   • Forever skal for øvrig løpende informere F om forhold som denne kan antas å ha interesse av å kjenne til.
 • Forever skal for øvrig følge de allmenne vilkårene.
 • Forever kan skriftlig bryte denne avtalen om søkeren eller medsøkeren:
   • Begår avtalebrudd
   • Gir feilaktig informasjon om anvendelsesområder eller effektivitet angående Forevers Produkter. 
   • Gir feilaktig informasjon om hvor mye en person kan tjene som F for Forever.
   • Deltar i en handling (direkte eller indirekte) som skader Forevers eller andre forhandleres rykte.
   • Fremsetter konkursbegjæring, innstiller sine betalinger, opptar akkordforhandlinger, innvilges eller søker om 
    firmarekonstruksjon, foretar kontrollbalanseberegning, eller på annen måte må anses å ha handlet feil.
Øvrig
Denne avtalen kan bare overføres i forbindelse med dødsfall.

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.

Informasjon i henhold til lov om personvern
Personopplysninger som gis i denne søknaden/avtalen behandles av den som er ansvarlig for personopplysninger (Forever Living Products). 
Informasjonen kommer ”for at avtalen med den registrerte skal være gyldig” til å bli gitt til andre selskaper i det konsernet som Forever Living 
Products tilhører. Det betyr at personopplysningene også kan bli gitt til foretak utenfor EØS-området. Opplysningene brukes bl.a. for å registrere 
ordrer, effektuere bestillinger, booking av reiser,  leveranser, informasjon om nye produkter eller endrede priser og av samarbeidsparter som hånd-
terer betalinger etc



SKRIV TYDELIG MED STORE BOKSTAVER

Box 199, 431 23 Mölndal, Sverige
Tlf. +47 22 17 19 91 · Fax +46 31 15 77 99
www.foreverliving.se · MVA 980848450

Leveranseadresse. Ved kort kun til kortinnehaveren.
* Obligatoriske

Navn: * .................................................................................................

Firmanavn:  .........................................................................................

Adresse: * ............................................................................................

Postnr: * .................................  Sted: * ............................................

Land: * ...................................  Tlf: ...................................................

LEVERANSE q CARRY ON HOMESHOPPING
 
 q CARRY ON BUSINESS (€ 3 EKSTRA)
  (Du må ha et registrert firma)

Ordrenr:

Ordredato:

ID nr: * ......................................................................................

Navn: *  .....................................................................................

Tlf:  .....................................  Fax:  ..........................................

E-post:   .....................................................................................

Art.nr Produktnavn Antall bestilt CC/stk Pris/stk € Sum CC
Sum €

ekskl. moms

Ikke obligatorisk

Fraktkostnad: 0 - 1,999 CC: € 13.   2 CC og oppover: € 7

Pakkegebyr ved ordre under 1 CC (€ 12).

Admin. avgift.

Jeg sender min første ordre på minst 2 CC sammen med denne avtalen og får et velkomsttilbud.

Jeg ønsker erstatningsprodukt.

€ 3

OBS! Det tar 1-3 dager innen vi ser din betaling. Bestill i god tid. Samlet ordreverdi CC
BETALING OBS! Angi alltid ordrenr. ved betaling.

q SEB KONTO 9750 06 12006

q KREDITTKORT

MANAGERS NAVN:  ......................................................................................................

SUM €

Moms
Kosttilskudd 13%
Bøker 0%
Øvrig 25%

Fylles ut av kontoret

ORDRETOTAL

KORTNUMMER
OBS! Ikke kontonummer

Jeg godkjenner at dere trekker ovenstående sum fra mitt kredittkort

INNEHAVER: ......................................................................................  UNDERSKRIFT: ...................................................................................

GYLDIG TOM /
måned år

N
O

 0
65

1

Order_0702.indd   1 07-02-06   14.25.16


