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Jälleenmyyjän 
hakemuslomake
Ks. kääntöpuolella olevat ehdot
ID-numero (toimisto täyttää)

Henkilötunnus *Etunimi *Hakijan sukunimi *

HenkilötunnusEtunimi2. hakijan sukunimi

Informaatiota siitä kuinka rekisteröit yrityksen saat Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Postitoimipaikka *

Puh kotiin/iltaisin. MatkapuhelinPuhelin päiväsaikaan *

Osoite *

Maa *

Tilin-/kortinhaltijan sukunimi 
(jos muu kuin jälleenmyyjä)

Etunimi

Pankki

Kortin myöntävä yhtiö

Paikka/päiväys *

Sponsorin sukunimi *

ID-numero * Allekirjoitus *

Etunimi *

Allekirjoitus * Allekirjoitus, 2. hakija

Korttinumero (ei tilinumeroa) Voimassaoloaika kk/vuosi asti

Tilinumero

Henkilötunnus/Y-tunnus

Siviilisääty (avioliitossa, avoliitossa, naimaton) Sähköposti

Postinumero *

Luottokortti-ilmoitus

Sponsoritiedot

Allekirjoituksellani vakuutan, että:
- ymmärrän ja hyväksyn kaikki jälleenmyyjän toiminnalle asetetut ehdot.
- FLP saa veloittaa luottokorttiani, silloin kun olen hyväksynyt maksun allekirjoituksellani tilauslomak-

keeseen ostaessani tuotteita tai palveluita FLP:stä. 
Koskee myös Internetin kautta tehtyjä ostoja (FLP:n kotisivut)

Pankkitiedot bonusten maksua varten

Lähetän tämän sopimuksen yhteydessä ensimmäi-
sen tilaukseni, joka on vähintään 2 CC, ja saan siten
tervetuliaistarjouksen!

KIRJOITA PAINOKIRJAIMIN!    * Pakolliset

Ainoastaan alkuperäisiä hyväksytään!

VALKOINEN FLP KELTAINEN SPONSORI  ROOSA JÄLLEENMYYJÄ

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

Tilausnumero



SOPIMUSEHDOT FLP:N JÄLLEENMYYJÄLLE
1. Työskentelen itsenäisenä yrittäjänä ja vakuutan, että olen täysi-ikäinen asumassani maassa.
2. Olen osallistunut henkilökohtaisesti informaatiotilaisuuteen ennenkuin aloitan yrityksen tuotteiden myynnin.
3. Siitä päivästä alkaen, kun Forever Living Products Scandinavia ( FLP ) on vastaanottanut ja hyväksynyt tämän sopimuk-

sen, on se sitova minun ja mainitun yrityksen välillä.
4. Olen itsenäinen jällenmyyjä ja minulla on oikeus tarjota asiakkailleni tuotteita FLP:n tuotevalikoimasta. En ole FLP:n 

palveluksessa, enkä ole FLP:n myyntiedustaja. Olen itse vastuussa omasta kirjanpidostani
ja asiaankuuluvien verojen ja sosiaaliturvamaksujen hoitamisesta.  Korvaukseni perusteena ovat ainoastaan myynti-
suoritukseni, eivät myyntityöhön käytetyt tunnit tai muu toiminta.  FLP ei ole vastuussa mistään asiaan liittyvistä veroista,  
mutta voi lain tai määräysten sitä vaatiessa pidättää vastaavat maksut bonussuorituksestani.

5. Tuotteisiin sijoitettujen varojen minimimäärästä tai varaston koosta ei ole mitään määräyksiä. Ostoja tulee tehdä aino-
astaan kohtuullisessa määrässä.

6. Olen vastaanottanut ja lukenut tarkoin läpi FLP:n toimintaperiaatteet. Vakuutan, että toimin näiden ohjeiden, toimintata-
pojen ja markkinointisuunnitelman mukaisesti. Hyväksyn sen, että FLP:n toimintaperiaatteiden rikkomukset tai tehoton 
toiminta saattavat johtaa siihen, että yritys peruu asemani jälleenmyyjänä.

7. Hyväksyn, että FLP saattaa muuttuneiden taloudellisten olojen, mahdollisten lain vaatimuksiin sopeutumisen tai muiden
syiden vuoksi, kohtuullisen ajan kuluttua muuttaa yrityksen toimintaperiaatteita ja minun on harjoitettava liiketoimintaani 
näiden uusien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

8. Sitoudun esittelemään yrityksen tuotteita sääntöjen mukaisesti ja noudattamaan yrityksen markkinointisuunnitelmaa.
Kaikenlaisen mainosmateriaalin, kuten ääni- ja videonauhat, painettu aineisto, Internet-kotisivut ym. on noudatettava 
samoja sääntöjä. 

9. Hyväksyn, että tilaukseni koko summa, mahdolliset verot, maksut ja toimituskulut mukaan lukien on maksettava aina 
etukäteen ennenkuin tavarat toimitetaan minulle.

10. VOIN IRTISANOA TÄMÄN SOPIMUKSEN KIRJALLISESTI MILLOIN TAHANSA. TÄMÄ KIRJALLINEN IRTISANOMINEN
ASTUU VOIMAAN SIITÄ HETKESTÄ ALKAEN, KUN SE POSTITETAAN FLP:lle. 

11. Niin kauan kun toimin jälleenmyyjänä enkä riko tätä sopimusta enkä FLP:n toimintaperiaatteita, minulla on oikeus jälleen-
myydä yrityksen tuotteita. Minulla on myös oikeus saada bonusta myyntitoiminnastani niiden periaatteiden mukaisesti, 
jotka määritellään Yrityksen toimintaohjeissa..

12. Hyväksyn, etta tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää toiselle 
henkilölle, muulloin kuin jälleenmyyjän kuollessa. Silloin sopimus voidaan testamentata/luovuttaa toiselle FLP:n 
hyväksymälle henkilölle.

13. Riita-asioissa tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakia. 



KORTTINUMERO
Huom! Ei tilinumeroa.

KORTINHALTIJA ......................................................................... ALLEKIRJOITUS ...............................................................

VOIMASSA ASTI                 /
        kk                  vuosi

Tilausnumero:..............................................

Tilauspäivämäärä: .......................................

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

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

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

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

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

Nimi: * .................................................................
Yrityksen nimi: ....................................................
Osoite: * .............................................................
Postinro:                  Postitoimipaikka: * ..............
Maa: *                           Puhelin: .........................

Forever Living Products Scandinavia AB
Kungsgatan 48, SE-411 15 Göteborg Ruotsi     Puh 09-348 731 02
Fax +46 (0)31-15 77 99  www.foreverliving.se  Y-tunnus 15906200

KIRJOITA PAINOKIRJAIMIN

Tuote
numero Tuotenimi Lukumäärä CC/kpl Hinta/kpl €

Yhteensä
CC

Loppusumma
ilman ALV €

Ei pakollinen täyttää

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

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

MAKSUTAPA
❑ Luottokortti      ❑ SEB     ❑ Tilinumero 330100-01205350

HUOM! Saattaa kestää 1-4 päivää ennenkuin näemme suorituksesi
pankkitilillämme, joten tee tilauksesi ajoissa.

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

Pakkausmaksu kun tilaus alle 1 CC  (€ 12)

Toimitusmaksu €  3

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

Haluan korvaavan tuotteen

Tilauksen Loppusumma CC
ALV
Elintarvikkeet 17 %
Kirjat 8%
Muut tuotteet 22%

Tämä ruutu täytetään FLP´n toimistossa

LOPPUSUMMA

SUMMA €

Hyväksyn että veloitatte yllä mainitun summan luottokortiltani.

Toimitus ❑ CARRY ON HOMESHOPPING
❑ CARRY ON BUSINESS (€ 3 lisämaksu)

Åland: Postpaket utrikes
(Sinulla on oltava rekisteröity yritys)


