
Forever Living Products
Scandinavia AB
Postboks 142, 5500 Middelfart
Tlf. +45 7026 8877  Fax. +45 7026 7799 
www.foreverliving.se  CVR nr. 21 39 76 87

Forhandleransøgning
Se vilkårene på bagsiden 
ID-nummer (udfyldes af kontoret)

Personnummer *Fornavn *Ansøgers Efternavn *

PersonnummerFornavnMedansøgers Efternavn

Information om hvordan du registrerer en virksomhed får du hos Told & Skat 
(http://registreringsguiden.toldskat.dk/).

Postadresse *

Hjemme- / aftentelefon MobilnummerTlf. Dagtid *

Adresse *

Land *

Kontoindehavers efternavn
(Hvis forskellig fra ansøger)

Fornavn

Bank

Kontokortselskab

Sted/Dato *

Sponsors Efternavn *

ID-nummer * Underskrift *

Fornavn *

Underskrift * Underskrift Medansøger

Kortnummer (ej kontonummer) Gyldig t.o.m Mdr/År

Reg. nr. / Clearing nr. Kontonummer

Person-/SE nummer

Civilstand (enlig, samboende, gift) E-mail

Postnr. *

Tilmedling til PBS LeverandørService (se vilkårene på bagsiden)

Kreditkortoplysninger

Sponsorinformation- Udfyldes af Sponsor

Ved min underskrift har jeg forstået og accepterer følgende:
- De gældende vilkår for at være forhandler.
- At der må trækkes på mit kontokort til dækning af varekøb på begæring af FLP Scandinavia. Gælder også ved køb via FLPs hjemmeside. 
- Vilkår for PBS LeverandørService (ved tilmelding).
- Jeg giver hermed mit samtykke til at mit CPR-nummer registreras i forbindelse med min ansøgning. 

CPR-nummeret anvendes til at undgå dobbelregistrering af distriutører.

Bankoplysninger for bonusudbetalinger

SKRIV TYDELIGT!   * Obligatorisk 

NB! Kun originaldokument accepteres. 

HVID-FLP             GUL-SPONSOR               ROSA-DISTRIBUTØR

Jeg sender min første ordre på mindst 2 CC sammen
med denne aftale og modtager et velkomsttilbud!

Ved min underskrift bekræftes det, at jeg sammen med den nye forhandler nøje har gennemgået vilkår for denne ansøgning samt FLPs
forretningsbetingelser.

Ordre-nummer



VILKÅR FÖR FLP FORHANDLERE
1. Jeg arbejder for egen regning, og erklærer, at jeg er myndig i det land, hvori jeg er bosiddende.
2. Jeg har personlig deltaget i et informationsmøde, forinden jeg begynder at sælge firmaets produkter.
3. Denne ansøgning udgør en bindende aftale mellem mig og Forever Living Products Scandinavia AB (FLP) fra det tids-

punkt, hvor ansøgningen er modtaget og godkendt af firmaet.
4. Jeg er en uafhængig forhandler med ret til at tilbyde egne kunder produkter fra FLP´s varesortiment. Jeg er ikke at betrag-

te som ansat af eller på nogen måde repræsentant for FLP. Jeg er selv ansvarlig for at opgive og betale alle skatter og
afgifter. Min indtægt er udelukkende afhængig af mit produktsalg og ikke af forbrugte timer eller anden indsats. FLP er ikke
ansvarlig for nogen form for skat, men kan hvis nationale love kræver det tilbageholde skyldige beløb fra min bonusudbe-
taling.

5. Der er ikke krav om nogen form for investering eller minimumskøb til lager. Det anbefales at foretage indkøb af produkter i 
rimelige kvanta.

6. Jeg har modtaget og læst forretningsbetingelserne for FLP. Jeg accepterer at drive min forretning i overensstemmelse med
betingelserne og markedsføringsplanen heri. Jeg er indforstået med, at overtrædelse af FLP´s forretningsbetingelser og
ineffektivitet kan føre til opsigelse af min status som forhandler.

7. Jeg accepterer, at der på grund af ændringer i økonomiske vilkår, tilpasning til lovmæssige krav o.l. kan ske tilpasninger i 
forretningsbetingelserne, og at jeg vil drive min virksomhed i overensstemmelse med de til enhaver tid gældende forret-
ningsbetingelser.

8. Jeg forpligter mig til at præsentere firmaets produkter og markedsføringsplan på en korrekt og seriøs måde. Alle reklame-
materialer såsom lyd- og videobånd,trykt materiale, hjemmesider på Internet og lign, må følge gjeldende regler.

9. Jeg er indforstået med, at hele summen af enhver ordre til FLP incl. skatter og afgifter skal betales forud for levering.
10. JEG KAN NÅRSOMHELST AFBRYDE DENNE AFTALE VED SKRIFTLIG HENVENDELSE TIL FLP. AFTALEN ANSES 

FOR OPHØRT FRA DATOEN FOR AFSENDELSEN TIL FLP. 
11. Så længe jeg er forhandler og overholder nærværende aftale samt FLP´s forretningsbetingelser, har jeg ret til at sælge fir-

maets produkter og modtage bonus for min salgsvirksomhed i overensstemmelse med de bonusregler, der er angivet i for-
retningsbetingelserne for FLP.

12. Jeg accepterer at rettighder og forpligtelser i forbindelse med denne aftale er personlige og ikke kan overdrages undtaget
ved dødsfald, hvorved aftalen kan overdrages til anden person, der er godkendt af FLP.

13. For denne aftale gælder dansk lov.

VILKÅR FOR PBS LEVERANDØRSERVICE
1. Undertegnede debitor giver hermed den anførte kreditor specificeret ved kreditornr. tilladelse til at modtage betaling for bestemte af tilladelsen omfattede til-

godehavender hos debitor ved træk på dennes konto i pengeinstituttet.
2. Betalingerne finder sted på de tidspinkter, som er meddelt mig af kreditor. Betalingsordningen er underkastet regler og vilkår for betalinger via PBS

LeverandørService,  med hvilke jeg gjort bekendt. 
3. Ved "LeverandørService" forstås en betalingsordning for betalinger mellem erhvervsvirksomheder, hvorefter en kreditor efter forudgående skriftlig aftale

med sit pengeinstitut og efter en af debitor meddelt skriftlig tilladelse, der er noteret af debitors pengeinstitut, modtager betaling for bestemte af tilladelsen
omfattede tilgodehavender hos debitor ved træk på dennes konto i pengeinstituttet.
Tilladelsen, der kan gives til debitors pengeinstitut på kreditors vegne, skal være afgivet på en af debitors pengeinstitut udstedt eller godkendt blanket.
Det skal aftales direkte mellem debitor og kreditor, på hvilke tidspunkter kreditor er berettiget til at trække tilgodehavender på debitors konto.

4. Debitor er over for kreditor og sit pengeinstitut pligtig at have midler, der er tilstrækkelige til at dække betalingen, til rådighed på kontoen den aftalte beta-
lingsdag.

5. Debitor skal senest 1 ekspeditionsdage før hver betaling have modtaget et advis fra kreditor om betalingens art, størrelse og betalingsdag. Har debitor ikke
modtaget advis om betalingen, kan debitor afvise betalingen i overensstemmelse med pkt 6.
I det omfang, det er foreneligt med den til enhver tid gældende lovgivning, er debitor indforstået med at anerkende adviset som behørigt påkrav i alle tilfæl-
de, hvor påkrav efter lovgivningen eller efter aftale er nødvendig for at hidføre bestemte retsvirkninger.

6. Debitor kan afvise betalingen ved skriftligt at underrette sit pengeinstitut om, at betaling ikke må finde sted respektive skal tilbageføres. Begæring om afvis-
ning skal være debitors pengeinstitut i hænde senest 2 ekspeditionsdage efter betalingsdagen. Sådan afvisning gælder kun for den eller de betalinger, som
angives i afvisningsbegæringen, men ikke for andre og fremtidige betalinger, der omfattes af den indgåede aftale.

7. Træktilladelsen anses som gældende, indtil debitors pengeinstitut har modtaget tilbagekaldelse af tilladelsen fra debitor. Tilbagekaldelsen har først virkning
for betalinger, der finder sted 2 ekspeditionsdage efter, at tilbagekaldelse er kommet frem til pengeinstituttet.
Debitors pengeinstitut er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde en tidligere stedfunden notering af træktilladelsen, hvorved tilladelsen betragtes som bort-
faldet for betalinger, der skal finde sted senere end 2 ekspeditionsdage efter den dag, tilbagekaldelsen er sket.
Ved ophævelse af kontoforholdet, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, anses tilladelsen for bortfaldet. Det samme gælder i tilfælde, hvor
tilladelsen efter lov eller almindelige retsgrundsætninger må betragtes som ophørt.

8. Betaling finder sted på basis af oplysninger fra kreditor. Pengeinstitutterne kontrollerer, at der eksisterer en træktilladelse, og at betaling ikke er afvist i over-
ensstemmelse med pkt. 6, eller betalingstilladelsen er ophørt efter pkt. 7, og foranlediger herefter betalingen foretaget på den mellem debitor og kreditor
aftalte betalingsdag.

9. Efter afvisningsfristens udløb kan tilbageførsler, der sker på debitors foranledning, kun gennemføres efter aftale med kreditor.
Overførsler gennem systemet fra debitors konto, der ikke tilbageføres, anses som frigørende betaling for debitor.

10. Der udstedes ikke særskilt kvittering for de stedfundne betalinger, idet debitor gennem kontoudtog fra sit pengeinstitut får meddelelse om betalingerne.
11. Hverken kreditors eller debitors pengeinstitut eller PBS er over for debitor eller kreditor ansvarlig for driftsforstyrrelser, der medfører manglende gennemfø-

relse af eller forsinkelser, fejl eller mangler ved betaling, medmindre det godtgøres, at forholdet skyldes forsømmelse eller skødesløshed hos pengeinsti-
tutterne eller PBS, og deres ansvar ved eventuelle driftsforstyrrelser er, uanset om de har udvist sådan forsømmelse eller skødesløshed, under alle
omstændigheder indskrænket til at foretage afhjælpning af manglerne, og yderligere ansvar kan ikke gøres gældende, heller ikke ansvar for indirekte føl-
ger eller videregående skadevirkninger.
Såfremt den automatiske betaling ikke gennemføres på grund af, at debitors pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, kan kreditor på anden
vis opkræve beløbet hos debitor, medmindre andet følger af lovgivningen. Kreditor kan i denne situation ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over
for debitor som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført via LeverandørService, såfremt debitor betaler inden for den af kreditor fastsatte nye frist.

12. Risikoen for tilintetgørelse, bortkomst, beskadigelse, forsinkelse, fejl eller mangler under forsendelse, behandling eller bearbejdelse af indgangsmateriale
eller andet datamateriale i systemet bæres i forhold mellem debitor og kreditor af kreditor, der - selv om forholdet medfører udeblivelse eller forsinkelse 
med betalingen - ikke i den anledning kan gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for debitor.



KORTNUMMER
NB! Ej kontonummer.

INDEHAVER ................................................................................. UNDERSKRIFT ..................................................................

GYLDIG  TOM                 /
    måned                  år

Ordre nr:

Ordredato:

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

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

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

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

...........................

Navn: * ...............................................................
Firmanavn: .........................................................
Adresse: * ...........................................................
Post nr:                          By: * .............................
Land: *                              Tlf: .............................

Forever Living Products Scandinavia AB
Postboks 142, DK-5500 Middelfart  Tlf. 7026 8877,  Fax 7026 7799
www.foreverliving.se                                         CVR nr. 21 39 76 87

SKRIV TYDELIGT MED BLOKBOGSTAVER

Art. nr Produktnavn
Antal
bestilt CC/stk Stk. pris € I alt CC  I alt €

Ikke obligatorisk

...........................
 * ......................

Leveringsadresse. Ved kortbetaling sendes KUN til kortindehaver
* Obligatorisk

LEVERING:  Carry on Homeshopping
GRØNLAND, FÆRØERNE: Postpakke udenrigs

BETALING OBS! Angiv altid ordre nr. ved betaling.
❑ SYDBANK KONTO 8075 000 105 0990
❑ PBS OBS! Skal være aktiv og være registreret til FLP.
❑ KREDITKORT

MANAGERS NAVN ........................................................

OBS! Det tager 1-3 dage inden vi ser din betaling. Læg ordren i god tid.

Fragtomkostninger: 0 - 1,999 CC: € 13. 2 CC og derover: € 7

Pakkeafgift ved ordrer under 1CC (€ 12).

Admin. afgift. €  3

Dette er min første ordre på mindst 2CC, som jeg sender sammen med min ansøgning og modtager derfor et velkomsttilbud.

Jeg ønsker et erstatningsprodukt.

Samlet ordreværdi CC

Moms 25%

Denne rude udfyldes af FLP

ORDRETOTAL

SUM €

Dansk filial

Jeg godkender at ovennævnte sum trækkes fra mit kreditkort.


