
Ansökan för återförsäljare
Se villkor på baksidan  

ID-nummer

Personnummer *

Personnummer

Postadress *

Telefon bostad/kvällstid MobilnummerTelefon Dagtid *

Adress *

Land *

Konto/kortinnehavarens efternamn
(om annan än återförsäljaren)

Förnamn

Bank

Ort/Datum *

Efternamn *

ID-nummer  * Underskrift *

Förnamn *

Underskrift * Underskrift Medsökande

Clearingnummer inkl. ev. kontrollsiffra Kontonummer

Person-/Org.nummer

E-post

Postnummer *

Sponsorinformation

Genom min underskrift medger jag att:

- Jag är införstådd med och accepterar samtliga villkor att verka som återförsäljare.

- Uttag får göras från mitt kontokort på begäran av Forever Living Products Scandinavia. 

 Uttaget får belasta mitt kontokort om jag godkänner uttagen i samband med köp av vara eller tjänst. 

 Gäller även vid köp via hemsidan.

Bankuppgifter för utbetalningar från Forever. För att kunna 
utbetala din bonus, skriv ditt kontonummer nedanför. 

SKRIV TYDLIGT!   * Obligatoriskt

VIT-FOREVER           GUL-SPONSOR               ROSA-ÅTERFÖRSÄLJARE

Jag skickar min första order på minst 2 CC tillsammans med 
denna ansökan och får ett Välkomstpaket.

Genom min underskrift bekräftar jag att jag noggrant genomgått detta avtal och företagets policy tillsammans med den nya återförsäljaren.

Order-nummer

OBS! Om du har ett företag och vill registrera det hos Forever, ska du bifoga en kopia av ditt registreringsbevis med 
denna ansökan. Information om hur du registrerar ett företag får du av Skattemyndigheten.

Box 199  SE-431 23 MÖLNDAL  Tel. 031- 727 80 00 Fax. 031- 15 77 99
www.foreverliving.se Org.nr 556534-5260

Förnamn

Förnamn *Sökandes efternamn *

Medsökandes efternamn

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


VILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
Denna ansökan tillsammans med en betald första order utgör från det den blivit registrerad i Forever Living Products Scandinavia AB:s (Forever) dataregister ett 
bindande avtal mellan Forever, sökande och eventuell medsökande. 

Upplåtelse
Forever Living Products Scandinavia AB upplåter härmed till sökande, som är en självständig näringsidkare med säte i Sverige, en icke- exklusiv rätt att som 
återförsäljare (ÅF) i:
• Sverige marknadsföra och försälja produkter i eget namn och för egen räkning. 
• de länder där Forever är representerat rekrytera nya ÅF.
Utövandet av upplåtelsen regleras i de allmänna villkoren.  
                
Villkor för återförsäljare
• ÅF har ingen behörighet att företräda Forever eller rättsligt binda denne.
• Detta avtal skapar inget annat rättsförhållande än det mellan leverantör och ÅF. ÅF är oförhindrad att ha flera uppdragsgivare.
• ÅF skall i alla kontakter med tredje man uppge att denne är en oberoende ÅF. 
• ÅF har innan avtal undertecknas beretts tillfälle att delta i ett introduktionsmöte eller givits tillfälle att träffa en Manager.
• Endast äkta makar eller par som lever under samboförhållande kan dela på återförsäljarskap. 
• ÅF bestämmer själv omfattningen av sina arbetsinsatser och arbetstider. ÅF är oförhindrad att anlita medhjälpare. 
• ÅF har fria händer att sätta sina egna priser, svarar för samtliga uppkomna försäljningskostnader samt behåller hela överskottet vid försäljning.
• ÅF betalar alltid samtliga order inklusive skatter, avgifter och frakter i förskott innan leverans.
• ÅF åtager sig att bedriva verksamheten på ett lagligt, etiskt och sedligt sätt, att införskaffa samtliga enligt lag stadgade tillstånd, att inte göra några överdrivna,  
 vilseledande eller falska påståenden om produkterna eller Forever och att inte göra någonting som negativt skulle återverka på Forever eller någon av dess ÅF. 
• ÅF har själv produktansvar i enlighet med lagstiftning, för bla att försäljning av produkter sker i obrutna förpackningar och före bäst-före-datum.
• ÅF skall inte under tiden som ÅF och under 12 månader därefter vara engagerad i handling som innebär att annan Forever ÅF blir säljare eller motsvarande i  
 annat nätverksföretag (se härom också i Direkthandelsföretagens etiska regler) eller att annan Forever ÅF slutar som ÅF.
• ÅF skall inte under tiden som förhandlare och ej heller därefter, försöka bygga upp eller etablera en affärsverksamhet, som skulle kunna vara till skada för andra  
 kvalificerade ÅF, deras grupp eller Forever.
• I övrigt följa de allmänna villkoren.
• ÅF kan närhelst skriftligen bryta detta avtal med ikraftträdande när den skriftliga uppsägningen mottagits av Forever.

Villkor för Forever Living Products
• Forever skall så snart som möjligt efter att mottagit betald order leverera den enligt gällande leveransregler.
• Forever skall till ÅF månatligt utbetala intjänade rabatter och provision.
• Forever skall löpande informera ÅF om:
 • Forevers prispolicy och försäljningsstrategi.
 • Forevers leveranskapacitet, om den förväntas underskrida vad Forever utfäst eller ÅF av andra skäl kunnat förvänta sig.
 • Produktutveckling.
 • Forever skall i övrigt löpande informera ÅF om förhållanden som denne kan antas ha intresse av att känna till.
• Forever skall i övrigt följa de allmänna villkoren.
• Forever kan skriftligen bryta detta avtal om sökande eller medsökande:
 • Begår avtalsbrott.
 • Ger felaktig information om användningsområde eller effektivitet angående produkterna. 
 • Ger felaktig information om hur mycket en person kan tjäna som ÅF för Forever.
 • Deltar i en handling (direkt eller indirekt) som skadar Forevers affärer eller andra återförsäljares rykte.
 • Ansöker om att försättas i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, 
  upprättar kontrollbalansräkning eller eljest får anses ha kommit på obestånd.
 • Forever tillämpar självfakturering.

Övrigt
Detta avtal kan endast överlåtas i samband med dödsfall.

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal.

Information enligt personuppgiftslagen.
Personuppgifter som lämnas in i denna ansökan/avtal behandlas av Personuppgiftsansvarig hos Forever Living Products. Informationen kommer ”för att avtal ska 
kunna fullgöras med den registrerade” att lämnas ut till andra bolag inom den koncern som Forever Living Products tillhör. Detta innebär att personuppgifter också 
kan komma att lämnas till företag utanför EES-området. Uppgifterna används bl.a. för att handlägga order, effektuera beställningar, resebokning, leveranser, infor-
mation om nya produkter eller förändrade priser, samarbetsparters som hanterar betalningar etc.



TEXTA TYDLIGT MED STORA BOKSTÄVER

Box 199, 431 23 Mölndal
Tel. 031-727 80 80 · Fax 031-15 77 99
www.foreverliving.se · Org.nr 556534-5260

Leveransadress. Vid kortbetalning endast till kortinnehavaren.
* Obligatoriska

Namn: * ...............................................................................................

Företagsnamn:  ..................................................................................

Adress: * ..............................................................................................

Postnr: * .................................  Ort: * ..............................................

Land: * ...................................  Tel: ...................................................

LEVERANS ❑ POSTPAKET
 ❑ PAKET UTAN KVITTENS
  (Jag har tagit del av och godtagit leveransvillkoren enligt Vägledningen)

 ❑ FÖRETAGSPAKET (€ 3 extra)
  (Du måste ha ett företag registrerat i leveransadressen)

 ❑ HEMPAKET KVÄLL (€ 20 extra)
  (Jag har tagit del av och godtagit leveransvillkoren enligt Vägledningen)

Order nr:

OBS! Varje ordernummer är unikt.

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

Namn: *  ...................................................................................

Tel:  .....................................  Fax:  ..........................................

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

Art.nr Produktnamn Antal beställda CC/st Pris/st € Summa CC
Summa

exkl. moms €

Ej obligatoriskt

Fraktkostnad: 0 - 1,999 CC: € 13.   2 CC – uppåt: € 7

Packningskostnad vid order under 1 CC (€ 12).

Administrationsavgift.

Tillsammans med min ansökan skickar jag nu min första order på minst 2 CC.  
Jag kommer att få ett välkomstpaket med orderleveransen. 

Jag önskar ersättningsprodukt.

€ 3

Summa ordervärde CCBETALNING Ange alltid order nr vid betalning.

❑ AUTOGIRO Det ska vara aktivt och knutet till Forever.

❑ BANKGIRO 5061-5749 Det tar 1-3 dagar innan vi ser din betalning.

❑ PLUSGIRO 108 58 13-2 Det tar 1-3 dagar innan vi ser din betalning.

❑ KREDITKORT Alltid vid första order samt vid sponsorbyte.

SUMMA €

Moms
Livsmedel 12%
Böcker 6%
Övrigt 25%

Denna ruta fylls i av Forever-personal

ORDERTOTAL

KORTNUMMER
OBS! Ej kontonummer

Jag godkänner att mitt kreditkort debiteras med ovan summa.

INNEHAVARE: ...................................................................................  UNDERSKRIFT: ...................................................................................

GILTIGT TOM /
månad år

06
49

_0
91

01
4_

SE

ORDERBLANKETT
För snabbare leverans, lägg din order på www.fshop.se istället.


