WNIOSEK O STATUS NIEZALEŻNEGO PROMOTORA Vi (Polska) (VIP)
Faks +49 89 921 853 41

NIE MASZ NIC DO STRACENIA...
OPRÓCZ KILOGRAMÓW. DALSZE
INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE guarantee.vi.com

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU | SYSTEMY OFEROWANE PROMOTOROM
PODSTAWOWY

STAR PROMOTER SYSTEM

EXECUTIVE PROMOTER SYSTEM

499,99 €

49,99 €

999,99 €

WARTOŚĆ DETALICZNA 659 €
499QV

49QV

25%

ZNIŻKI W
SKLEPIE VI

WARTOŚĆ DETALICZNA 1760 €
999QV

NAJSZYBSZY SPOSÓB
ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO
WEEKLY BONUS POOL

Jeśli pakiet Star zostanie zakupiony w
dniu rejestracji, otrzymasz bezpłatne
materiały dodatkowe.

BONUS LIFETIME CHALLENGE BONUS
BONUS ND 3500 €
BONUS PD 7500 €
BONUS AMB 20 000 € — 750 000 €

Jeśli pakiet Executive zostanie zakupiony w dniu rejestracji, otrzymasz bezpłatne materiały dodatkowe.

DODAJ ZESTAW CHALLENGE KIT DO
POCZĄTKOWEGO PODSTAWOWEGO
SYSTEMU DLA PROMOTORÓW

WYBIERZ SWÓJ PAKIET CHALLENGE KIT (OPCJONALNY)
SHAPE

99,99 €

FUEL

1,66 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

99QV / 92BV
Cena w
wysyłce
automatycznej
(124 € cena
detaliczna)

BOOST

2,59 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

139,99 €

OSZCZĘDZASZ 25 €

OSZCZĘDZASZ 69 €

149QV / 129BV
Cena w
wysyłce
automatycznej
(208,99 € cena
detaliczna)

2,66 € ZA POSIŁEK, DWA RAZY DZIENNIE

WYBIERZ DATĘ AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY

159,99 € OSZCZĘDZASZ 45 €

5.

149QV / 148BV
Cena w
wysyłce
automatycznej
(204,99 € cena
detaliczna)

12.

19.

Przy zakupie systemów Executive oraz Star zamówienia
automatycznej dostawy są przetwarzane i realizowane począwszy
od miesiąca następującego po wybranej dacie. Jeśli wybrana data
przypada w weekend lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, zlecenie
zostanie zrealizowane w ostatnim, poprzedzającym dniu roboczym.

KOSZT PRZESYŁKI I OPAKOWANIA

NOWOŚĆ

Wartość zamówienia

PRODUKTY DODATKOWE

POZYCJA:

CENA

ILOŚĆ

AUTOMATYCZNA
DOSTAWA

POZYCJA:

CENA

AUTOMATYCZNA
DOSTAWA

ILOŚĆ

49,99 €

□

Vi Bites™ Glorious Greens (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (12 porcji na opakowanie)

49,99 €

□

Vi Bites™ Fruit Frenzy (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (6 opakowań po 1 porcji)

24,99 €

Vi Bites™ Chocolate Monkey (7 woreczków) 18QV

15,99 €

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs (6 porcji)

6,99 €

Vi Bites™ Fiesta Nut (7 woreczków) 18QV

15,99 €

□
□

Vi Crunch Granola (6 porcji)

6,99 €

50 opakowań Taster Pack 250 QV

250,99 €

Opakowanie Vi Bites™ LOSE it! dla utraty wagi
(2 pudełka -Fruit Frenzy i Glorious Greens) 35QV

30.99 €

□

25 opakowań Starter Pack 250 QV

250,99 €

Opakowanie Nutra-Cookie™ Box Chocolate Chip 34QV

34,99 €

Pudełko Nutra-Cookie™ Box Oatmeal Raisin 34QV

34,99 €

□
□
□
□
□
□
□

Opakowanie Vi Bites™ BUILD it! dla budowania
masy mięśniowej
(2 pudełka - Chocolate Monkey i Fiesta Nut) 35QV

30.99 €

□

NOWY zestaw Sampling Pack (30 opakowań z pojedynczą porcją płatków Vi Crunch™ Cereal,
30 opakowań z pojedynczą porcją mieszanki koktajlu Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix, 60 broszurek Challenge (*50% BV)

99 €

□

NOWY zestaw Star Sampling Pack (330 opakowań z pojedynczą porcją płatków Vi Crunch™
Cereal, 330 opakowań z pojedynczą porcją mieszanki koktajlu Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix, 660 broszurek Challenge (*50% BV)

999 €

□

NOWOŚĆ Neon skrzynek *Dopłata za transport 17,99 € za skrzynkę **24 puszek na skrzynkę
**Kup dwie skrzynki a zapłacisz za przesyłkę jak za jedną!

54,99€

□

NR IDENTYFIKACYJNY OSOBY DOKONUJĄCEJ REJESTRACJI:

NOWOŚĆ!!

Balance Kit

0,00 € — 59,99 €		
6,99 €
60,00 € — 99,99 € 		
12,99 €
100,00 € — 249,99 € 		
17,99 €
250,00 € — 499,99 €
21,99 €
500,00 € — 699,99 € 		
24,99 €
700,00 € + 		
26,99 €
Plus VAT. Podatek VAT od kosztów przesyłki może być różny i uzależniony jest od rodzaju
zamówionych produktów. Do kosztów przesylki Vi stosuje ten sam podatek VAT cow
odniesieniu do zakupionych produktow.

29,00 € MIESIĘCZNIE 29QV

Logowanie i dodatkowe narzędzia Vi-Net®
Po wybraniu Vi-Net® Pro należy potwierdzić tę opcję w
ciągu 8 dni od daty rejestracji. Aby uzyskać dostęp do systemu
wsparcia Vi, należy podać unikalny login i hasło. Jeśli nie wybrałeś
nazwy użytkownika, będzie nią identyfikator Vi ID.

1 możliwość: ______________________
2 możliwość: _____________________
Nazwisko osoby dokonującej rejestracji:

Imię osoby dokonującej rejestracji:

Osoba dokonująca rejestracji to VIP, który rejestruje nową osobę VIP. Osoba dokonująca rejestracji może umieścić nowego VIP-a na dowolnym poziomie swojej organizacji.
Po zakończeniu procesu rejestracji osoba dokonująca rejestracji może dodać/dokonać zmian w informacjach dotyczących sponsora w „Poczekalni” Vi-Net.

DANE DO FAKTURY: ▢ Płatność kartą
Nazwisko:
Data urodzenia:

Imię:
/

/

Imię i nazwisko na karcie kredytowej:

Płeć: ▢ Mężczyzna ▢ Kobieta

Numer karty kredytowej:

Nazwa firmy*:

Data ważności:

* Podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wymagane).

Typ karty:

Nr tel. stacjonarnego:

Podpis posiadacza karty kredytowej:

Nr tel. komórkowego:

Nr kierunkowy do kraju

Nr kierunkowy do kraju

/
▢ Visa

/

Kod bezpieczeństwa:

▢ MasterCard

▢ American Express

Upoważniam Vi do obciążania mojego rachunku podaną kwotą. Zobowiązuję się zapewnić na rachunku powyższą kwotę oraz ująć ją w umowie

Adres e-mail:

dotyczącej stosowania karty. Rozumiem, że Vi dolicza do kosztów zamówienia podatek VAT oraz koszty wysyłki i opakowania.

Adres do wysyłki / korespondencji:

Kod pocztowy:

Jeśli brak dostępnych nazw użytkownika, domyślną nazwą
użytkownika będzie identyfikator Vi ID. Hasło musi mieć od 6 do 16
znaków i zawierać, co najmniej, jedną literę i jedną cyfrę.

Miasto:

Dane do faktury:
Kraj:

Proszę uważnie przeczytać wszystkie dokumenty. W przypadku jakichkolwiek pytań lub rozbieżności prosimy o kontakt pod adresem:
Polandinfo@vi.com. Określenia pisane wielką literą, niezdefiniowane inaczej w niniejszym dokumencie, mają znaczenie przedstawione w
Rozdziale 1 Warunków podanych na odwrocie formularza.
Poprzez złożeniem podpisu potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że:

Kod pocztowy:

Miasto:

Kraj:

ulegać okresowym zmianom), które stanowią integralną część niniejszej Umowy, zostały mi udostępnione podczas rejestracji oraz są
dostępne w każdej chwili na Vi Net.
• Potwierdzam, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na wszystkie warunki podane na odwrocie niniejszego formularza.

• Sukces w programie zachęt Vi Incentives Programme wynika wyłącznie z aktywności VIP.

Zawarcie umowy z Vi wymaga zaakceptowania wskazanych powyżej warunków. Pozostawienie któregokolwiek z dwóch powyższych pól
pustych (bez zaznaczenia) uniemożliwi zawarcie umowy.

• Zakup pomocy handlowych i materiałów szkoleniowych oraz uczestnictwo w szkoleniach jest opcjonalne i dobrowolne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od Vi Germany GmbH za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.

•Jeśli zdecyduję się zarejestrować lub sponsorować inne osoby do udziału w programie zachęt Vi Incentives Programme, będę
wynagradzany wyłącznie na podstawie wyników sprzedaży na rzecz klientów, która jest skutkiem działań podejmowanych przez
zarejestrowane lub sponsorowane przeze mnie osoby.
• Potwierdzam, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na Polityki i Procedury Vi oraz program zachęt Vi Incentives Programme ( który może

Podpis wnioskodawcy: X

ROZUMIEM, ŻE MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z NINIEJSZEJ UMOWY BEZ ŻADNEJ OPŁATY ANI ZOBOWIĄZAŃ, W DOWOLNYM
MOMENCIE, BEZ PODANIA PRZYCZYNY, PRZESYŁAJĄC WYPOWIEDZENIE UMOWY NA PIŚMIE NA ADRES:
POLANDINFO@VI.COM ZGODNIE Z PUNKTEM 5 WARUNKÓW PODANYCH NA ODWROCIE NINIEJSZEJ UMOWY.

Data:

PL
Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 Monachium, Niemcy • pl.vi.com • Infolinia: 00800 2639 2984. polandinfo@vi.com
© 2015 Vi Germany GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1000PL001_r15

WNIOSEK O STATUS NIEZALEŻNEGO PROMOTORA Vi (Polska) (VIP)
Faks: +49 89 921 853 41
DEFINICJE

ROZWIĄZANIE UMOWY PROMOTORA

1. W niniejszych warunkach oraz w pozostałych dokumentach stanowiących
integralną częściach niniejszej
umowy („Umowa”):

5. Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie, bez podania przyczyny,
bez ponoszenia jakichkolwiek opłat oraz kar przekazując Vi pisemne
(podpisane i opatrzone datą) oświadczenie o rozwiązaniu Umowy lub
przesyłając scan takiego oświadczenia na adres:
Polandinfo@vi.com.

(a) W momencie podpisania niniejszej umowy „VI” oznacza Vi Germany
GmbH z adresem siedziby:
Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 Monachium, Niemcy,
organ rejestrowy: [nazwa], numer
w rejestrze [numer].
(b) „Produkty” oznaczają produkty oferowane przez Vi oraz
(c) „Promotor” oznacza każdą osobę, która promuje Produkty.
STATUS PROMOTORA:
2. Rozumiesz, potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że:
(a) Masz, co najmniej, 18 lat,Twoje stałe miejsce zamieszkania znajduje się
w Polsce.
(b) Umowa nie jest wiążąca do dnia jej przyjęcia i zaakceptowania przez Vi.

6. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy w terminie 14 dni od daty
zawarcia Umowy masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych na rzecz Vi.
Jeżeli dokonałeś zakupu Produktów na własny użytek (jako konsument)
masz prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Załączniku
1.
7. Vi może rozwiązać Umowę z zachowaniem [długość okresu]
wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień Umowy
lub w przypadku braku możliwości jej dalszego wykonywania, a jeżeli
naruszenie ma rażący charakter, w szczególności w okolicznościach
wskazanych w punkcie 4 powyżej, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
8. W związku z rozwiązaniem Umowy nie przysługuje Ci prawo do
jakiejkolwiek rekompensaty. Niniejsze postanowienie nie narusza
ustawowych praw konsumentów

(c) Nie istnieje obowiązek dokonywania minimalnych zakupów i sam
decydujesz, według własnego uznania,
czy i w jakim zakresie dokonywać zakupów Produktów.

17. Możesz dokonać przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy
na inny podmiot wyłącznie w przypadku uprzedniego poinformowania Vi o
takim zamiarze i uzyskania wyraźnej zgody Vi na podstawie przekazanego
przez Ciebie podpisanego formularza Odsprzedaży Statusu Promotora.
18. Nie masz prawa do dokonywania cesji niniejszej Umowy, ponieważ jest
ona zawierana przez Ciebie osobiście, chyba że Vi zatwierdzi podpisany przez
Ciebie formularz Odsprzedaży Statusu Promotora.
ZAKAZ KONKURENCJI/ZAKAZ NAKŁANIANIA
19. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie będziesz sprzedawać
ani promować na terenie Polski żadnych innych produktów oraz usług, na
rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu, w ramach wielopoziomowej sieci
marketingu, niezależnie od tego, czy podmiot taki ma w swojej ofercie
produkty konkurencyjne wobec Produktów Vi, czy też nie.
20. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez jeden (1) rok po
jej zakończeniu, nie będziesz nakłaniać, pracowników Vi oraz Promotorów,
do rozwiązania jakiejkolwiek umowy łączącej ich z Vi czy to w sposób
aktywny, czy bierny, w tym proponując im zatrudnienie lub udział w procesie
rekrutacyjnym, zwłaszcza w programie marketingu sieciowego, niezależnie
od tego, wobec Produktów Vi, czy taki program marketingu sieciowego
oferuje produkty konkurencyjne, czy też nie.

PRAWO DO DOKONANIA ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO
W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
21. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie będziesz nakłaniać
jakiegokolwiek obecnego lub potencjalnego klienta lub osoby
9. Zwroty podlegają następującym zasadom:
zaangażowanej w zaawansowane rozmowy biznesowe dotyczące
(d) Jesteś odpowiedzialny za prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
zamówienia produktów Vi, do podjęcia takich samych działań, ale
a. Wymiana na produkt tego samego rodzaju w przypadku produktów
Nie jesteś pracownikiem, franczyzobiorcą ani przedstawicielem Vi.
niedotyczących Vi.
uszkodzonych podczas transportu,
Wszelkie koszty związane z Twoją działalnością są ponoszone przez
Ciebie i jesteś odpowiedzialny za spełnienie wszystkich ustawowych
22. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy nie będziesz nakłaniać ani
b. Produkty i materiały marketingowe mogą zostać zwrócone w ciągu
obowiązków wynikających z prowadzonej działalności, w szczególności
trzydziestu (30) dni od daty dostawy. W takim przypadku zwracamy ich koszt przekonywać żadnego z obecnych lub potencjalnych klientów, dostawców
do prowadzenia wymaganej dokumentacji rachunkowej, odprowadzania
oraz innych osób związanych umową lub w inny sposób powiązanych
podatku dochodowego, podatku VAT, składek na ubezpieczenia społeczne i pomniejszony o koszty wysyłki oraz opłaty manipulacyjne, z uwzględnieniem lub robiących interesy z Vi do podjęcia takich samych działań, ale
opłaty
za
ponowne
wprowadzenie
do
magazynu,
jak
to
opisano
poniżej:
ubezpieczenie zdrowotne oraz przestrzegania prawa o konkurencji.
niedotyczących Vi.
(e) Nie możesz zaciągać kredytów w imieniu Vi, ani przedstawiać się jako Vi c. Zwroty wszystkich dobrze sprzedających się produktów wykonane w
23. Wyrażasz zgodę, aby postanowienia opisane w punkcie 20 niniejszej
okresie
pomiędzy
piętnastym
(15)
a
trzydziestym
ani jako partner, pracownik lub przedstawiciel Vi.
Umowy pozostały w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Zgodnie z
(30) dniem od daty doręczenia będą uprawnione do zwrotu ich kosztu
postanowieniami punktów 19 do 23 niniejszej Umowy, Vi może w dowolnym
pomniejszonego o opłatę za ponowne wprowadzenie
(f) Aby zmaksymalizować prowizje, powinieneś, jako Promotor Vi,
momencie dochodzić wobec Ciebie roszczeń odszkodowawczych.
do magazynu w wysokości 10%,
poświęcić szczególną uwagę promowaniu Produktów i usług Vi klientom
Przyjmujesz do wiadomości, że naruszenie postanowień punktów 19 do 23
nieposiadającym statusu promotora. Otrzymywane przez Ciebie prowizje
niniejszej Umowy może prowadzić do powstania nieodwracalnych szkód,
d. Zwroty wszystkich dobrze sprzedających się produktów wykonane
wynikają ze spełnienia określonych warunków opisanych w programie
które nie będą mogły zostać zrekompensowane odszkodowaniem. W
po
upływie
trzydziestu
(30)
dni
od
daty
doręczenia
będą
uprawnione
zachęt Vi Incentives Programme. Naliczone prowizje są kwotami netto
związku z powyższym, oprócz rozwiązania Twojej Umowy bez zachowania
do otrzymania linii kredytowej na inne produkty ViSalus o wysokości
i nie zawierają podatku VAT, chyba że podasz Vi na piśmie Twój numer
okresu wypowiedzenia Vi może wystąpić w przewidzianym trybie o
pomniejszonej o opłatę za ponowne wprowadzenie do magazynu w
VAT, właściwy urząd skarbowy oraz oświadczysz, że jesteś przedsiębiorcą
zabezpieczenie roszczenia z tytułu naruszenia lub groźby naruszenia
wysokości
10%,
posiadającym prawo do wystawiania faktur VAT w rozumieniu ustawy o
powyższych przepisów, niezależnie od innych dostępnych środków
podatku VAT. W przypadku płatności wszystkich prowizji naliczana jest
e. Towary zwrócone w wyniku nieudanej dostaw (tj. trzy (3) próby dostawy,
prawnych.
opłata manipulacyjna w wysokości dwóch i dziewięćdziesięciu dziewięciu
odbiorca wyprowadził się, odbiorca podał nieprawidłowy lub niepełny
centów (2.99 €). Zobowiązujesz się do prowadzenia które mogą mieć
DANE/PRYWATNOŚĆ
adres) mogą zostać objęte dodatkowymi kosztami wysyłki oraz opłatami
zastosowanie do Twojej działalności.
manipulacyjnymi z tytułu ponownej wysyłki produktu,
24. Administratorem danych osobowych Promotora wskazanych w
(g) Niniejsza Umowa upoważnia Cię,, jako Promotorowi Vi, do promowania
niniejszym formularzu, a także podanych w toku realizacji umowy z
f. Prowizje dowolnego typu, które zostały wypłacone Promotorowi z tytułu
Produktów i usług Vi, z zastrzeżeniem niniejszych warunków ustalonych
produktów, które ostatecznie zostały zwrócone do ViSalus z żądaniem zwrotu Promotorem jest Vi Germany GmbH z adresem siedziby w Leopoldstraße
przez Vi (które mogą ulegać okresowym zmianom). Podczas promowania
256, 80807 Monachium, Niemcy („Vi”). Dane osobowe, o których mowa
kosztów, zostaną odliczone od płatności przyszłych prowizji oraz
Produktów i usług Vi potencjalnym klientom Promotor ma prawo korzystać
powyżej, przetwarzane są przez Vi w celu realizacji Umowy, w tym do
z usług innego podmiotu działającego w jego imieniu, pod warunkiem, że
g. Zwroty przekraczające w ciągu jednego (1) roku sumę 300,00 € powodują przeprowadzania analiz demograficznych i statystycznych, a także w celu
będzie on przestrzegać postanowień niniejszej Umowy.
usunięcie konta Promotora. Najnowsza polityka dotycząca zwrotów podana marketingu produktów i usług Vi oraz badania rynku. Promotor ma prawo
została na stronie: vi.com/guarantee.
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
(h) Nie będziesz stosować żadnych fałszywych ani wprowadzających w błąd
dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja (Umowy).
stwierdzeń dotyczących Vi, jej programu zachęt Incentives Programme,
10. W przypadku rozwiązania przez Ciebie Umowy masz prawo odsprzedać
Produktów oraz usług. Zgadzasz się działać w sposób zgodny z prawem,
Vi wszelkie nadające się do sprzedaży (w szczególności nieotwarte) Produkty 25. Vi dokłada najwyższych starań, by zapewnić bezpieczeństwo
etyczny i moralny i nie będziesz angażować się ani stosować żadnych
oraz materiały informacyjne i edukacyjne, próbki produktów i zestawy
przetwarzanych danych osobowych oraz prywatność współpracujących
wprowadzających w błąd, oszukańczych ani nieetycznych praktyk. W
prezentacyjne zakupione od Vi w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę
z nią osób, w szczególności przez zabezpieczenia danych przed ich
przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków Umowa
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, za kwotę równą 90% ceny, za udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
może zostać rozwiązana przez Vi bez zachowania okresu wypowiedzenia
którą zostały one zakupione. W takim przypadku V zwróci Ci odpowiednią
nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Vi zobowiązuje się, iż przy
i nie będziesz uprawniony do uzyskania żadnej rekompensaty z tytułu jej
cenę zakupu, pomniejszoną o wszelkie premie i prowizje wypłacone lub
przetwarzaniu danych osobowych Promotorów będzie przestrzegał mających
rozwiązania w tym trybie.
przyznane Ci w związku z zakupem zwracanych Produktów lub materiałów.) zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych.
(i) Jesteś odpowiedzialny za koordynację,, szkolenie, i wspieranie
Promotorów, których wprowadzasz do programu oraz sieci prowizyjnej jako
sponsor. Zobowiązujesz się utrzymywać kontakt i wspierać osoby należące
do Twojej sieci prowizyjnej
za pośrednictwem komunikacji pisemnej lub ustnej.
(j) W ramach Umowy, jako Promotor Vi, możesz dowolnie określać własne
strategie, metody i sposób funkcjonowania oraz godziny prowadzenia
działalności i lokalizację, z zastrzeżeniem postanowień i warunków Umowy.
(k) Nie udzielamy gwarancji osiągania żadnych dochodów, zysków ani
sukcesu.
(l) Nie masz prawa do stwierdzania, bezpośrednio lub pośrednio, że
jakakolwiek osoba może lub będzie zarabiać jakąkolwiek kwotę, ani też,
że sponsorowanie innych jest łatwym sposobem zapewnienia i utrzymania
[sukcesu] oraz, że w zasadzie każdy Promotor osiągnie sukces.
ROCZNA OPŁATA
3. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoja karta kredytowa będzie co roku
obciążana kwotą siedemdziesięciu pięciu euro (75€) opłaty administracyjnej
(„Opłata administracyjna”) na rzecz Vi. Opłata ta ponoszona jest z tytułu
usług, usług świadczonych na Twoją rzecz przez Vi, w szczególności
wsparcia udzielanego w celu realizacji przez Ciebie Umowy miedzy innymi w
zakresie do, sprawozdawczości dot. organizacji, informacji na temat klientów
oraz usług rozliczeniowych. W przypadku jakiegokolwiek wzrostu Opłaty
administracyjnej zostaniesz o tym poinformowany z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem.
4. Opłata administracyjna zostanie pobrana po upływie roku od daty
rejestracji. Jeżeli opłata administracyjna nie zostanie uiszczona w terminie,
status Promotora może ulec zawieszeniu w zakresie Twoich uprawnień do
udziału w programie zachęt Vi Incentives Programme i innych potencjalnych
korzyści do chwili otrzymania zapłaty. Jeśli Opłata administracyjna nie
zostanie zapłacona w okresie 30 dni lub dłuższym po zawiadomieniu Cię
przez Vi o braku płatności, Vi może wypowiedzieć umowę Promotora bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

11. Zgodnie z prawem Vi ponosi odpowiedzialność za umyślne naruszenia
podstawowych obowiązków umownych oraz rażące zaniedbania ze
strony swoich przedstawicieli lub konsultantów podczas wykonywania ich
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli naruszenie umowy było
niezamierzone, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do typowych i
przewidywalnych rekompensat, jeśli mają miejsce.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Vi
12. Zgodnie z prawem Vi ponosi odpowiedzialność za umyślne naruszenia
podstawowych obowiązków umownych oraz rażące zaniedbania ze
strony swoich przedstawicieli lub konsultantów podczas wykonywania ich
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Jeżeli naruszenie umowy było
niezawinione, odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do typowych i
przewidywalnych następstw, jeśli mają miejsce
13. Odpowiedzialność Vi za karygodne narażenie życia, uraz ciała lub
zagrożenie dla zdrowia, jak również wszelkie zobowiązania z tytułu
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny pozostaje niezmieniona.
14. Vi nie ponosi odpowiedzialności za kwestie, które nie zostały wyraźnie
określone powyżej. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do
konsumentów
DOKUMENTACJA
15. Polityki i Procedury Vi oraz program zachęt Vi Incentives Programme (
który może ulegać okresowym zmianom) stanowią integralną część Umowy
i są przekazywane VIP podczas rejestracji, jak również są dostępne w każdej
chwili w systemie Vi-Net.
16. Vi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie
po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu takich zmian.
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w programie zachęt Vi
Incentives Programme zostaniesz o tym powiadomiony na piśmie z, co
najmniej, 30-dniowym wyprzedzeniem.
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26. W celu wykonania Umowy, o ile okaże się to niezbędne, dane osobowe
Promotora mogą zostać udostępnione przez Vi podmiotom stowarzyszonym
z Vi w tym, ale nie ograniczając się do, ViSalus Inc., z siedzibą w Troy,
Michigan i Los Angeles, Kalifornia, USA.
27. W przypadku pozyskania odrębnej zgody Promotora, Vi może przesyłać
Promotorowi informacje handlowe za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
28. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za
nieważne lub niemożliwe do wykonania, w całości lub w części, nieważność
lub niewykonalność będzie odnosić się wyłącznie do tego postanowienia,
a pozostała część tego postanowienia oraz wszystkie inne postanowienia
Umowy pozostaną w mocy i będą obowiązywać.
29. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi
warunkami, programem zachęt Vi Incentives Programme oraz Politykami i
Procedurami Vi zachowana zostanie następująca kolejność ważności:
(a) Rozstrzygające są zawsze Polityki i Procedury, a następnie
(b) Niniejsze warunki, a następnie
(c) Program zachęt Incentives Programme.
30. Umowa zawarta z Promotoremi mającymi, w momencie rejestracji,
stałe miejsce zamieszania na terytorium Polski podlega prawodawstwu
holenderskiemu, z zastrzeżeniem że w zakresie roszczeń konsumentów
właściwe jest prawo polskie. Vi będzie dążyć do szybkiego i sprawnego
rozwiązania wszelkich sporów z Promotorami. Jeśli jednak nie będzie
to możliwe, sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów z Vi
Germany GmbH będzie sąd polski na terytorium Polski, z zastrzeżeniem że
konsument może wystąpić z roszczeniem również do sądu właściwego ze
względu na siedzibę Vi.

