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МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ С ПЕЧАТНИ БУКВИ ИЛИ НА ПИШЕЩА МАШИНА

ИМЕ НА ФИРМА: ___________________________________________________________________________________________ Данъчен номер: ________________________________________________

ДИСТРИБУТОР БУЛСТАТ: ___________________________________________________________

ИМЕ_____________________________________________ ПРЕЗИМЕ____________________________________ ФАМИЛИЯ_________________________________________ ЕГН____________________________

ИМЕ_____________________________________________ ПРЕЗИМЕ____________________________________ ФАМИЛИЯ_________________________________________ ЕГН____________________________

СЪПРУГ/СЪПРУГА

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: НЕОМЪЖЕНА/НЕЖЕНЕН ОМЪЖЕНА/ЖЕНЕН e-mail: __________________________________________________________________________

АДРЕС:________________________________________________________________________________________________________________________ ТЕЛ.: __________________________________________

ГРАД:_________________________________________________________________________ ОБЛАСТ:_____________________________________________________________ П.КОД:________________

БАНКА:_____________________________________________________ БАНКОВ КОД:______________________________________ БАНКОВА СМЕТКА:_____________________________________________

В СЛУЧАЙ, ЧЕ БЪДА ПРИЕТ КАТО НОВ ДИСТРИБУТОР С НАСТОЯЩОТО ПОТВЪРЖДАВАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ ЗА СЛЕДНОТО:
1. Действам от свое име като физическо лице, едноличен търговец или на свободна професия, и съм навършил 18 годишна възраст.
2. Присъствах лично и получих одобрение на Среща за разясняване на възможностите или от упълномощен представител на Дружеството.
3. Настоящата молба има силата на обвързващ договор, между мен и “Форевър Ливинг Продъктс България”  ЕООД (“ФЛПБ”) от момента на получаването и одобрението ѝ от

ФЛПБ.
4. Извършвам дейност като независим контрагент в областта на търговията на дребно с продукти. Не съм служител или представител на ФЛПБ. Задължавам се да спазвам

българското законодателство, включително, но не само, изискванията за лицензиране, данъчно облагане, здравно и социално осигуряване. Известно ми е, че доходите ми
се основават на извършената  продажба и доставка на продукти, а не на броя работни часове или на случайността. ФЛПБ няма задължение за удържане на данъци, освен
изрично упоменатите в закона.

5. Не се изисква минимална инвестиция или закупуването на минимално количество стоки. Всяка покупка трябва да бъде в количества, отговарящи на разумното.
6. Получих и се запознах с “Фирмената политика”, възприета от Форевър Ливинг Продъктс (ФЛП). Съгласен съм да извършвам дейността си в съответствие с тази Политика,

процедурите и маркетинговия план на Дружеството. Съгласен съм, че всяко мое действие или бездействие, което води до злоупотреба, заобикаляне или нарушение на тази
политика и процедури могат да доведат до прекратяване на договора ми за дистрибуторство от ФЛПБ.

7. Приемам че ФЛПБ има право, след изпращане на уведомление в разумен срок, да измени или допълни настоящия договор и своята политика, правила и маркетингов план
с цел поддържане на гъвкава маркетингова система в съответствие със законовите изисквания и промените в икономическите условия, и се задължавам да осъществявам
търговската си дейност в съответствие с тези изменения и допълнения.

8. Приемам да представям по подходящ начин продуктите на дружеството и маркетинговия му  план. Всички видове реклама, включително, но не само, аудио и видео касети
и печатни материали, се представят за писмено одобрение от упълномощен представител на дружеството, преди употребата им.

9. Всички поръчки за закупуване на продукти трябва да бъдат съпроводени с дебитна/кредитна карта, пари в брой или платежно нареждане, платими на ФЛПБ за съответната
сума, включваща и данъците, ако такива се дължат.

10. Мога да ПРЕКРАТЯ настоящия договор по всяко време. ДОГОВОРЪТ СЕ СЧИТА ЗА ПРЕКРАТЕН ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ от ФЛПБ на писменото уведомление.
В случай на прекратяване на договорът от моя страна, всички продукти, които съм закупил от ФЛПБ и които се намират в мое владение и са годни за продажба, ще бъдат
изкупени обратно в съответствие с фирмената политика и правилата, установени от ФЛП.

11. ФЛПБ ще ми продава своите продукти в качеството ми на дистрибутор и ще подпомага извършването на продажби, така както е определено в маркетинговия план на ФЛП.
12. За времето, през което съм Дистрибутор и не нарушавам този договор, ФЛПБ се задължава за извършените от мен продажби да ми заплаща различни бонуси или отстъпки,

в съответствие с установеното в маркетинговия план на ФЛП.
13. Настоящият договор се сключва с оглед на личността и правата и задълженията по него не могат да бъдат делегирани или прехвърляни, освен в случай на настъпване на

смърт, когато правата и задълженията по този договор могат да бъдат наследени от лице, което отговаря на изискванията за дистрибутор.
14. Споровете между Дистрибутора и ФЛПБ се уреждат съгласно приложимото българско право. Споровете се отнасят за разрешаване от Арбитражния съд към Българска

Търговско Промишлена Палата, съобразно Правилника за арбитраж на Комисията при ООН за международно търговско право (УНСИТРАЛ) в сила към датата на откриване
на арбитражната процедура.

15. Известно ми е, ФЛП разработва стопанска дейност със семейна насоченост, което изисква от дистрибуторите да спазват поведение отговарящо на най-високите изисквания
на морала и честността. Съгласен съм да спазвам такова поведение и декларирам, че никога не съм бил осъждан за тежко престъпление или обвиняван в извършването
на друго престъпление.

ПОДПИС НА КАНДИДАТА ____________________________  ДАТА ______________________________  ПОДПИС НА СЪПРУГА ____________________________  ДАТА ______________________________

СПОНСОР: ФАМИЛИЯ ________________________________________  ИМЕ ________________________________  ПРЕЗИМЕ___________________________________  ID №__________________________

АДРЕС: ______________________________________________________________________________________________________________________  ГРАД: __________________________________________

ОБЛАСТ: _____________________________________________  ПОЩЕНСКИ КОД: ________________ ПОДПИС НА СПОНСОРА ____________________________  ДАТА ______________________________

ДАТА _____________________  ОДОБРЕН ОТ (ИНИЦИАЛИ НА УПР.) ____________________________________________________________________  РЕГИОН № ______________________________________

ФЛПБ 2003(1001)

БЯЛО – ФЛПБ ЖЪЛТО – МЕНИДЖЪР РОЗОВО – СПОНСОР СИНЬО – ДИСТРИБУТОР

ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД

1408 София, ул. „Бурел” № 41Б

тел. 02 / 954 95 80, факс 02 / 954 96 68
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