§ 1 STRONY DEKLARACJI
Stronami Deklaracji przystąpienia do Klubu Mentor, zwanej dalej Deklaracją są:
Klub Mentor Cosmetics, zwany dalej Klubem lub - w zależności od kontekstu- Dostawcą;
Sponsor;
Członek Klubu Mentor Cosmetics, zwany dalej Członkiem Klubu.
§ 2 NABYCIE CZŁONKOWSTWA KLUBU MENTOR COSMETICS
Członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie trzy, niżej wymienione warunki:
podpisze niniejszą Deklarację;
wniesie opłatę wstępną, której wysokość określa tabela opłat Klubu;
wypełni pozostałe obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Deklaracji.
§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Strony niniejszej Deklaracji- Sponsor i Członek Klubu potwierdzają, że dane osobowe w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.
2.
Strony, o których mowa w § 3 pkt.1, zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania się oraz do powiadomienia Klubu o zmianie danych osobowych zawartych w Deklaracji.
3.
Odpowiedzialność za zaniedbanie poinformowania Stron o zmianie danych osobowych, o których mowa w § 3 pkt.1,spoczywa na osobie niewywiązującej się z obowiązku wynikającego z § 3 pkt.2.
4.
Członek Klubu oświadcza, że zostały mu przekazane informacje na temat towarów dystrybuowanych przez Klub Mentor oraz, że zapoznał się z zasadami działalności Klubu Mentor, w
szczególności z metodami sprzedaży i zasadami prowadzenia rozliczeń pomiędzy Członkiem Klubu a Sponsorem i Klubem Mentor
5.
Podpisując niniejszą Deklarację , członek Klubu oświadcza, że poznał i akceptuje zasady współpracy pomiędzy Klubem Mentor i Członkiem Klubu zawarte w „Poradniku Członka Klubu Mentor” .
6.
Członek Klubu nie jest pracownikiem ani przedstawicielem Klubu albo swojego Sponsora i nie posiada upoważnienia do składania jakichkolwiek oświadczeń, w tym zawierania umów, w imieniu
Klubu lub swojego Sponsora.
7.
Członek Klubu oświadcza, że będzie rozpowszechniał tylko i wyłącznie prawdziwe informacje o Klubie i towarach znajdujących się w jego ofercie , zgodne z oficjalną polityką Klubu oraz
wydawanymi przez Klub materiałami informacyjnymi.
8.
Członek Klubu oświadcza, że zachowa lojalność względem Klubu, Sponsora a także innych członków Klubu.
9.
Członek klubu zobowiązuje się dążyć do reprezentowania marketingowo Klubu w sposób jak najlepszy oraz do zapewnienia jak najlepszego standardu obsługi swoim klientom.
10.
Członek Klubu jest uprawniony do załączania lub rozpowszechniania za zgodą Klubu własnych materiałów informacyjnych lub promocyjnych.
11.
Członek Klubu nie jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi lub logo Klubu chyba, że uzyska na to jego pisemną zgodę.
12.
Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do wypowiadania się w imieniu Klubu oraz do publikowania jakichkolwiek informacji na temat Klubu bez jego zgody.
§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU
1.
Członkowi Klubu, od dnia podpisania niniejszej Deklaracji, przysługuje prawo do zakupu po cenie hurtowej w autoryzowanych punktach sprzedaży Klubu oraz w centrum sprzedaży wysyłkowej
zorganizowanej przez Klub, towarów znajdujących się w ofercie Klubu.
2.
Członek Klubu, dokonując zakupu w autoryzowanych punktach sprzedaży, o których mowa w § 4 pkt.1, posługuje się własnym numerem rejestracyjnym, nadanym mu przez Klub.
3.
Członek Klubu zobowiązuje się do zawierania umów kupna-sprzedaży towarów, o których mowa w § 4 pkt.1, w swoim imieniu i na swój rachunek.
4.
Członkowi Klubu przysługuje prawo do tworzenia i poszerzania własnej sieci dystrybucyjnej jak również prawo do wprowadzania do niej (sponsorowania) nowych członków na zasadach
określonych przez Klub.
5.
W sytuacji, w której Członek Klubu dokonuje zakupu towaru z zamiarem dalszej odprzedaży ostatecznemu nabywcy (konsumentowi) lub z zamiarem tworzenia własnej sieci Członków Klubu,
Członek Klubu zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Członka Klubu z obowiązków wynikających z § 4 pkt.5.
7.
Członek Klubu nie jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli zawarł on umowę zlecenie ( patrz art. 750 kodeksu cywilnego) na świadczenie usług marketingowych.
8.
Usługi marketingowe określone w § 4 pkt.7 polegają w szczególności na tworzeniu i opiece nad własną siecią Członków na zasadach określonych w niniejszej Deklaracji i innych dokumentach
uzupełniających jej postanowienia.
9.
Członek Klubu, będący płatnikiem VAT, upoważnia Dostawcę do wystawiania przez niego faktur VAT bez podpisu Członka Klubu.
10.
Członek Klubu niebędący płatnikiem VAT upoważnia Dostawę do wystawiania w jego imieniu rachunków określających wynagrodzenie za usługi marketingowe wykonane przez niego na rzecz
Klubu.
11.
Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania cen określonych przez Klub w jego oficjalnych materiałach, w szczególności w katalogach i cennikach obowiązujących w danym okresie.
12.
Członek Klubu zobowiązuje się przestrzegać zasad postępowania reklamacyjnego odnośnie towarów sprzedawanych w sieci Klubu, które zostały przyjęte i opublikowane przez Klub w „Poradniku
Członka Klubu Mentor”
13.
Członek Klubu, dokonując sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Klubu, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów prawa polskiego.
14.
Członek Klubu dokonując odsprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Klubu zobowiązuje się w szczególności do:
informowania nabywcy o użyteczności i sposobie stosowania danego towaru,
dostarczenia towaru w oryginalnych opakowaniach ze wszystkimi informacjami lub dokumentami wymaganymi przez prawo polskie
załączenia do towaru materiałów Klubu, jeśli taki obowiązek wynika z oficjalnych materiałów publikowanych przez klub.
15.
Członek Klubu obowiązany jest dokonywać zakupu znajdujących się w ofercie Klubu towarów na kwotę nie niższą od kwoty minimalnej ustalanej corocznie przez Klub.
16.
Kwota minimalna, o której mowa w § 4 pkt.15, zostanie podana w materiałach szkoleniowych i informacyjnych Klubu, oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu.
17.
Członek Klubu zobowiązuje się do corocznego dokonywania opłaty członkowskiej w Klubie, której wysokość, jak i termin i sposób jej zapłaty jest podawany w materiałach informacyjnych
wydawanych przez Klub, oraz na oficjalnej stronie internetowej Klubu.
18.
Członka Klubu, który utworzy własną sieć dystrybucyjną uzyskując tym samym status Sponsora , zobowiązuje się do przestrzegania zasad postępowania ustalonych w Klubie
19.
Członek Klubu, o którym mowa w § 4 pkt.18, zobowiązuje się w szczególności do :
dbania o wypełnianie wynikających z Deklaracji praw i obowiązków przez Członków Klubu należących do jego sieci,
służenie pomocą, radą i szkoleniem Członków Klubu należących do jego sieci
zapewnienie Członkom Klubu należącym do jego sieci dostępu do materiałów szkoleniowych i informacyjnych Klubu.
20.
Członek Klubu nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu przeniesienie jego sieci dystrybucyjnej do innych przedsiębiorstw stosujących podobne do Klubu metody
sprzedaży oraz do namawiania któregokolwiek Członka Klubu do przejścia do przedsiębiorstwa działającego na podobnych co Klub zasadach.
21.
Niezastosowanie się do postanowień §4 pkt 20 skutkuje usunięciem Członka Klubu z sieci dystrybucyjnej
22.
Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do dokonywania odprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Klubu do innych sieci sprzedaży, domów towarowych, sklepów itp.
23.
W przypadku dokonywania odsprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Klubu do punktów usługowych takich jak firmy wykonujące usługi porządkowe, gabinety lekarskie i dentystyczne,
salony piękności czy salony fryzjerskie, towary Klubu mogą być dostarczane tylko do użytku ostatecznych konsumentów.
§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY KLUBU
1.
Dostawca zobowiązuje się dostarczać Członkowi Klubu materiały informacyjne, szkoleniowe, cenniki, katalogi, i inne publikacje odnośnie towarów, ich użyteczności i cen oraz warunków
sprzedaży, a także informacje dotyczące członkostwa w Klubie.
2.
Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania centrów dystrybucyjnych oraz centrum sprzedaży wysyłkowej, w których Członkowie Klubu mogą zaopatrzyć się w zakupiony towar i materiały
informacyjne.
3.
Dostawca zobowiązuje się do comiesięcznego dostarczania Członkom Klubu zestawień o wielkości dokonanej przez nich sprzedaży o ile wielkość tej sprzedaży przekroczyła pierwszy próg
prowizyjny.
4.
Dostawca zobowiązuje się ponadto do comiesięcznego dostarczania Członkom Klubu ich wynagrodzenia lub upustu wynikającego z tabeli podanej przez Dostawcę/Klub o ile został spełniony
warunek określony w § 5 pkt.3 oraz kalkulację przysługującego Członkowi Klubu upustu z tego tytułu.
§ 6. ZASADY PRZYZNAWANIA UPUSTU
1.
Dostawca po otrzymaniu faktury lub rachunku zobowiązuje się do udzielenia Członkowi Klubu upustu lub wypłaty wynagrodzenia
2.
Wysokość upustu przyznawanego Członkowi Klubu przez Dostawcę określa tabela podana przez Dostawcę/Klub
3.
Upust przysługujący Członkowi Klubu zostanie mu udzielony przez Dostawcę w ciągu miesiąca, w którym Członek Klubu otrzymał zestawienie o jego wysokości.
4.
Upust przysługujący Członkowi Klubu w danym miesiącu będzie uprawniał Członka Klubu do nabycia towarów znajdujących się w ofercie Klubu po obowiązujących cenach obniżonych o
wysokość przysługującego Członkowi Klubu upustu w okresie roku od dnia uzyskania do niego prawa.
5.
Dostawca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Członkowi Klubu upustu lub wypłaty wynagrodzenia w sytuacji, w której Członek Klubu naruszy postanowienia niniejszej Deklaracji.
6.
Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania udzielenia Członkowi Klubu upustu lub wypłaty wynagrodzenia z ważnych przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
7.
Wstrzymanie udzielenia upustu lub wypłata wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 pkt.6, może być dokonane na okres nie dłuższy niż 30 dni.
§ 7. OBOWIĄZYWANIE DEKLARACJI I ZASADY WYPOWIADANIA JEJ POSTANOWIEŃ
1.
Niniejsza Deklaracja wiąże strony na czas nieokreślony .
2.
Postanowienia niniejszej Deklaracji mogą zostać pisemnie wypowiedziane przez każdą ze stron.
3.
Wypowiedzenie postanowień niniejszej Deklaracji przez Dostawcę określone w §7pkt.2 powinno wskazywać precyzyjnie przyczynę ich wypowiedzenia.
4.
Wypowiedzenie postanowień niniejszej Deklaracji, o którym mowa w §7pkt.2, następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostało ono w sposób właściwy doręczone adresatowi.
5.
Dostawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia postanowień niniejszej Deklaracji ze skutkiem natychmiastowym w wypadku naruszenia przez Członka Klubu postanowień niniejszej Deklaracji.
6.
W sytuacji, w której postanowienia niniejszej Deklaracji przestaną obowiązywać wobec Członka Klubu, sieć dystrybucyjna tego Członka Klubu przechodzi na jego Sponsora.
7.
Przekazanie osobom trzecim praw i obowiązków wynikających z niniejszej Deklaracji przysługujących Członkowi Klubu jest dopuszczalne tylko za zgodą Klubu na pisemny wniosek Członka Klubu
za pisemną zgodą jego Sponsora.
8.
W przypadku śmierci Członka Klubu prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Deklaracji przechodzą na jego spadkobierców na zasadach ogólnych.

