Hakemus Vi:n itsenäiseksi promoottoriksi

Ei mitään menetettävää –
paitsi ylimääräiset kilot!
Lue lisää osoitteess guarantee.vi.com

Faksaa lomake numeroon +49 89 921 853 41
LIITY TIIMIIMME
BASIC

EXECUTIVE PROMOTER SYSTEM

STAR PROMOTER SYSTEM

549,99 €

49,99 € +

-MYYMÄLÄSSÄ

JÄLLEENMYYNTIHINTA 1 760 €
999 QV

JÄLLEENMYYNTIHINTA 659 €
499 QV

49 QV

25 %:N
ALENNUS

1099,99 €

NOPEIN TIE VIIKOITTAISIIN
BONUSPOTTEIHIN:

VIIKOITTAISET BONUSJÄRJESTELMÄT

LIFETIME CHALLENGE -BONUS
ND BONUS 3 500 €
PD BONUS 7 500 €
AMB BONUS 20 000 €
SEKÄ 750 000 €
Bonusmateriaalit sisältyvät hintaan, kun Executive Promoter System ostetaan liittymispäivänä.

VALITSE CHALLENGE-PAKKAUKSESI (VALINNAINEN)
SHAPE

1,83 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

109,99 € SÄÄSTÄ 25 €
96BV/99QV
Automaattisen
toimituksen
hinta (arvo
134,99 €)

FUEL

2,59 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

139,99 € SÄÄSTÄ 69 €

BOOST

2,99 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

LISÄÄ CHALLENGE-PAKKAUS VALITSEMAASI
BASIC PROMOTER -OHJELMAAN

179,99 € SÄÄSTÄ 45 €
157BV/149QV
Automaattisen
toimituksen
hinta (arvo
224,99 € )

104BV/149QV
Automaattisen
toimituksen
hinta (arvo
208,99 €)

VALITSE AUTOMAATTINEN TOIMITUSPÄIVÄ

5.

UUTUUS
MUUT TUOTTEET: TUOTTEEN NIMI:

29 € KUUKAUDESSA
Hanki Vi-Net Pro menestyäksesi vieläkin paremmin
haasteen tunnetuksi tekemisessä! Saat pääsyn
Vi:n treenitarjontaan, joka sisältää useita tunteja
videomateriaalia sekä huippuedustajien innostavia
vinkkejä. Voit hallita liiketoimintaasi kaikkialla
ja saat käyttöösi uusimmat markkinointityökalut
suoraan älypuhelimeesi Vi-Net®Mobilen kautta.
Vi-Net-käyttäjätunnuksesi ja -salasanasi lähetetään
sinulle sähköpostitse.

HINTA

MÄÄRÄ

AUTOM.TOIM.

12.

Kun ostat Executive Promoter- tai Star Promoter
-ohjelman, automaattinen tilaus käsitellään ja toimitetaan valittuna
päivänä seuraavasta kuusta alkaen. Jos valittu päivämäärä osuu
viikonlopulle tai pyhäpäivälle, tilaukset käsitellään sitä edeltävänä
arkipäivänä.

Balance Kit

54,99 €

□

Vi Crunch® Cereal -murot (12 annosta/pakkaus) (85%BV)

49,99 €

□

POSTI- JA PAKKAUSKULUT

Vi Crunch® Cereal -murot (6 annospakkausta) (85%BV)

24,99 €

□

Tilauksen summa

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs -riisimurot (6 annosta) (85%BV)

6,99 €

□

Vi Crunch Granola -muromysli (6 annosta) (85%BV)

6,99 €

□

50 kokeilupakkausta, 250 QV

289,99 €

□

25 aloituspakkausta, 250 QV

289,99 €

□

Nutra-Cookie™-paketti, Chocolate Chip

39,99 €/paketti

□

Nutra-Cookie™-paketti, kaura-rusina

39,99 €/paketti

□

30,99 €, 2 makua

□

30,99 €, 2 makua

□

99 €

□

999 €

□

Kaikkiin Promoter-ohjelmiin sisältyy automaattisesti Vi-Net Pro- ja
Success Club -tilaus vain 29 eurolla kuukaudessa. Jos haluat muuttaa Vi Bites™ painonpudotukseen (2 makua / Fruit Frenzy ja Glorious Greens) (50%BV)
tilaustasi tai peruuttaa sen, soita Vi-asiakaspalveluun numeroon 00800 Vi Bites™ lihasmassan kasvattamiseen (2 makua / Chocolate Monkey ja Fiesta
2639 2984.
Nut) (50%BV)
UUTUUS! Sampling Pack (30 Vi Crunch™ Cereal annospakkausta, 30 Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix annospakkausta, 60 Challenge Brochures. (50%BV)
UUTUUS! Star Sampling Pack(330 Vi Crunch™ Cereal annospakkausta, 330 Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix annospakkausta, 660 Challenge Brochures. (50%BV)
NYHET! Neon per låda *Fraktavgift tillkommer med 17,99 € per låda **24 burkar per
låda **Köp 2 lådor till samma fraktkostnad som för 1 låda!

SUOSITTELIJAN ID#:

19.

6,99 €
0,00 € — 59,99 €			
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 € tai enemmän 		
26,99 €
+ ALV. Toimituskulujen arvonlisävero saattaa vaihdella ja riippuu tilaamistasi tuotteista.
Vi käyttää ALV-prosenttia, jota sovelletaan ostamiisi tuotteisiin, ja laskee tällä samalla
prosentilla toimituskulujen ALV:n.

□

59,99 €/kpl

Suosittelijan sukunimi:

Suosittelijan etunimi:

Suosittelija on jo toimiva itsenäinen promoottori, joka kutsuu uuden itsenäisen promoottorin. Suosittelija voi sijoittaa uuden promoottorin mille haluamalleen organisaationsa tasolle.
Kun suosittelu-/kirjaamisprosessi on valmis, suosittelija voi lisätä/muuttaa sponsoritietoja Vi-Net-sivuston ”odotushuoneessa”.

LASKUTUSTIEDOT
Jos maksat suoraveloituksella, täytä SEPA-suoraveloitusvaltakirja.

Sukunimi:
Syntymäaika:

/

/

Etunimi:

Luottokortissa oleva koko nimi:

Sukupuoli: ▢ Mies ▢ Nainen

Luottokortin numero:

Yrityksen nimi*:

Voimassaolo:

*Mikäli liiketoimintaa harjoitetaan oikeushenkilönä, yrityksen rekrytointilomake on täytettävä ja liitettävä mukaan (pakollinen).

Korttityyppi:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

kansainvälinen suuntanumero

▢ American Express

Laskutusosoite:
Kaupunki:

Maa:

Lue kaikki asiakirjat huolellisesti. Mikäli asiakirjoissa on jotain, mikä on sinulle epäselvää tai mitä et hyväksy, ota meihin yhteyttä
osoitteeseen finlandinfo@vi.com. Käsitteillä, joita ei erikseen tässä määritellä, on tämän hakemuksen kääntöpuolella olevien
ehtojen kohdassa 1 ilmoitetut merkitykset. Ennen allekirjoittamista ymmärrät ja hyväksyt:
•että menestyksesi Vi-kannustinohjelmassa riippuu täysin tuotteiden myynnistä asiakkaille
•että myynninedistämis- tai koulutusmateriaalin ostaminen sekä koulutukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja oman harkintasi
varassa
•_että jos haluat rekrytoida tai sponsoroida muita henkilöitä osallistumaan Vi-kannustinohjelmaan, palkkiosi määräytyy ainoastaan
muiden promoottoreiden toiminnan ja heidän todellisen asiakasmyyntinsä perusteella
•että sitoudut noudattamaan Vi:n käytäntöjä ja menettelytapoja sekä Vi:n kannustinohjelmaa (joista kuhunkin voidaan ajoittain
tehdä muutoksia), jotka ovat keskeinen osa tätä sopimusta ja jotka toimitetaan sinulle rekrytointiprosessin aikana ja jotka ovat
myös aina saatavissa Vi Net -sivustolta

FI

Turvakoodi:
▢ MasterCard

Valtuutan Vi:n veloittamaan ilmoitetun summan tililtäni. Sitoudun maksamaan tämän summan kyseisen kortin käyttöä koskevan sopimuksen
mukaisesti. Ymmärrän, että Vi lisää tilaukseni summaan ALV:n sekä posti- ja pakkauskulut.

Toimitus-/postiosoite:

Hakijan allekirjoitus: X

/

Kortinhaltijan allekirjoitus:

kansainvälinen suuntanumero

Sähköpostiosoite:

Postinumero:

/
▢ Visa

Postinumero:

Kaupunki:

Maa:

•_kaikki tämän hakemuksen kääntöpuolella olevat ehdot.
Allekirjoittamalla hyväksyt myös henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tämän hakemuksen kääntöpuolella olevien ehtojen
kohtien 24 ja 25 mukaisesti. VOIT IRTISANOA TÄMÄN TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUKSEN MILLOIN TAHANSA KIRJALLISESTI
LÄHETTÄMÄLLÄ SÄHKÖPOSTIA OSOITTEESEEN FINLANDINFO@VI.COM. IRTISANOMINEN VOI KUITENKIN ESTÄÄ YHTÄ TAI
KUMPAAKIN OSAPUOLTA JATKAMASTA TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN VELVOLLISUUKSIENSA SUORITTAMISTA.
ALLEKIRJOITTAMALLA VAHVISTAT YMMÄRTÄVÄSI, ETTÄ VOIT IRTISANOA TÄMÄN SEURAAMUKSETTA SEURAAMUKSETTA JA
SITOUMUKSETTA KOSKA TAHANSA JA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ LÄHETTÄMÄLLÄ IRTISANOMISILMOITUKSEN KIRJALLISENA
OSOITTEESEEN finlandinfo@vi.com tämän sopimuksen kääntöpuolella olevien ehtojen kohdan 5 mukaisesti.

Päivämäärä:

Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Saksa • fi.vi.com • Asiakaspalvelunumero: 00800 2639 2984. (BodybyVi).
© 2015 Vi Germany GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. 1000FI001 04.2015_r30

Hakemus Vi:n itsenäiseksi promoottoriksi
Faksaa lomake numeroon +49 89 921 853 41
MÄÄRITELMÄT
1._Näissä ehdoissa sekä muissa tämän sopimuksen kohdissa:
(a) Jos tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä asut Suomessa, ”Vi” tarkoittaa Vi Germany GmbH:ta, jonka
virallinen osoite on c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Saksa.
(b)_”Tuotteet” tarkoittaa kaikkia Vi:n toimittamia tuotteita.
(c) _”Promoottori” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka esittelee ja/tai jälleenmyy tuotteita.
PROMOOTTORIKSI RYHTYMINEN
2._Ymmärrät ja hyväksyt seuraavat ehdot:
(a)_Olet täyttänyt 18 vuotta ja asuinpaikkasi on Suomi.
(b)_Tämä sopimus ei ole sitova ennen kuin Vi on vastaanottanut ja hyväksynyt sen.
(c)_Sinulla ei ole vähimmäisostovelvollisuutta, ja päätät itse, tuotteita ja, ja missä määrin niitä ostat.
(d) Olet itse vastuussa oman liiketoimintasi määrittämisestä. Et ole Vi:n työntekijä, franchising-oikeuden
haltija etkä laillinen edustaja. Vastaat kaikista liiketoimintaasi liittyvistä kuluista, ja velvollisuutesi on täyttää
kaikki työtäsi koskevat lakisääteiset velvoitteet, joita ovat mm. liiketoiminnan rekisteröiminen ja tuloverosta,
arvonlisäverosta ja sosiaaliturvamaksuista huolehtiminen sekä kilpailulainsäädännön noudattaminen.
(e)_Et saa väärinkäyttää Vi:n hyvää mainetta etkä väittää olevasi Vi tai sen kumppani, työntekijä tai edustaja.
(f)_Vi:n promoottorina sinun tulee palkkioidesi maksimoimiseksi pyrkiä ensisijaisesti myymään tuotteita ja
palveluita kuluttajille, jotka eivät ole itse promoottoreita. Saamasi palkkiot perustuvat tiettyjen vaatimusten
täyttymiseen Vi-kannustinohjelmassa kuvatulla tavalla. Palkkiot ovat nettosummia, eivätkä ne sisällä ALV:tä,
ellet kirjallisesti ilmoita Vi:lle voimassa olevaa ALV-tunnustasi, toimivaltaista verovirastoa sekä tietoa siitä,
että olet yksityisyrittäjä, jolla on oikeus ilmoittaa ALV laskuissaan [ALV:tä koskevassa lainsäädännössä]
tarkoitetulla tavalla. Kahden euron yhdeksänkymmenenyhdeksän sentin (2,99 €) käsittelymaksu koskee kaikkia
palkkiomaksuja. Sitoudut pitämään tarkkaa kirjanpitoa ja noudattamaan kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka
koskevat tuotteiden ja palveluiden myyntiä tai markkinointia.
(g)_Vi:n promoottorina tämä sopimus antaa sinulle oikeuden myydä tuotteita noudattaen näitä Vi:n määrittämiä
ehtoja, joihin voidaan ajoittain tehdä muutoksia. Esitellessään tuotteita mahdollisille asiakkaille promoottori
voi antaa kolmannen osapuolen toimia puolestaan edellyttäen, että kyseinen kolmas osapuoli kunnioittaa ja
noudattaa tätä sopimusta.
(h)_Et anna virheellisiä tai harhaanjohtavia lausuntoja Vi:stä, sen kannustinohjelmasta, tuotteista tai
palveluista. Sitoudut toimimaan laillisella, eettisellä ja moraalisella tavalla etkä osallistu tai ryhdy mihinkään
harhaanjohtavaan, petolliseen tai epäeettiseen toimintaan. Jos rikot näitä ehtoja, toimintasi promoottorina
päättyy, eikä sinulle makseta mitään maksuja tai korvauksia.
(i)_Vastuullasi on valvoa, kouluttaa ja tukea promoottoreita, joita sponsoroit ohjelmassa ja jotka kuuluvat
palkkioverkostoosi. Sitoudut pysymään yhteydessä palkkioverkostoosi kuuluviin henkilöihin joko kirjallisesti tai
suullisesti sekä tukemaan heitä.
(j)_Promoottorina voit itse valita välineesi, menetelmäsi ja toimintatapasi ja voit vapaasti valita ajan ja paikan,
jonka käytät tähän sopimukseen perustuvaan toimintaan, edellyttäen, että ne ovat tämän sopimuksen ehtojen
mukaisia.
(k) _Sinulle ei taata mitään tuloja, voittoja tai menestystä.
(l)_Et suoraan tai epäsuorasti esitä, että kukaan henkilö saattaa ansaita tai pystyy tai tulee ansaitsemaan mitään
summaa tai että sponsoroitavien hankkiminen tai säilyttäminen on helppoa tai että läheskään kaikki promoottorit
onnistuvat.
VUOSIMAKSU
3._Ymmärrät, että seitsemänkymmenenviiden euron (75,00 €) suuruinen hallintomaksu (”hallintomaksu”)
veloitetaan Vi:n tiedoissa olevalta luottokortiltasi vuosittain. Tämä maksu kattaa palvelut, joihin kuuluvat mm.
myyntiorganisaatiotasi koskevat raportit, asiakkaiden seuranta ja kirjanpitopalvelut. Mikäli hallintomaksu nousee,
siitä ilmoitetaan sinulle vähintään 30 päivää etukäteen.
4. Hallintomaksu peritään joka vuosi siinä kuussa, jossa alun perin liityit toimintaan. Jos hallintomaksua ei
makseta ajallaan, asemasi promoottorina saatetaan jäädyttää taloudellisesti, kunnes maksu on vastaanotettu.
Jos hallintomaksu on maksamatta 30 päivää tai kauemmin laskettuna siitä hetkestä, kun Vi on lähettänyt
maksukehotuksen, Vi voi irtisanoa sinut promoottorina.
EDUSTAJUUDEN PÄÄTTYMINEN
5. Voit irtisanoa tämän sopimuksen koska tahansa ja mistä tahansa syystä ilman kuluja tai seuraamuksia toimittamalla
kirjallisen ennakkoilmoituksen Vi:lle lähettämällä sähköpostitse allekirjoitetun ja päivätyn irtisanomisilmoituksen
osoitteeseen finlandinfo@vi.com.
6. _Jos irtisanot tämän sopimuksen 14 päivän kuluessa sen solmimishetkestä, sinulla on oikeus saada takaisin
kaikki Vi:lle maksamasi maksut.
7._Vi voi irtisanoa tai purkaa tämän sopimuksen ainoastaan lainsäädännön määräysten mukaisesti.
8._Et ole oikeutettu mihinkään korvauksiin tämän sopimuksen päättyessä.
TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN
9. Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:
a. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, se vaihdetaan toiseen samanlaiseen tuotteeseen.
b. Tuote voidaan palauttaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksesta. Hinta hyvitetään täysimääräisenä postija käsittelykulujen sekä uudelleenvarastointikulujen (ks. alla) vähentämisen jälkeen.
c. Jos myyntikelpoinen tuote palautetaan yli viidentoista (15) päivän kuluttua mutta viimeistään kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa toimituspäivästä, sen hinta hyvitetään 10 prosentin uudelleenvarastointikulujen vähentämisen jälkeen.

11. Palauttaaksesi tuotteita soita Vi:n asiakaspalveluun numeroon 00800 2639 2984. Vastaat kaikkien
palautettujen tuotteiden pakkaus- ja toimituskuluista.
Vi:n VASTUU
12. _Vi on lainsäädännön mukaisesti vastuussa tahallisista väärinkäytöksistä, oleellisten sopimusvelvoitteiden
rikkomuksista sekä törkeästä huolimattomuudesta, jota se tai sen asiamiehet tai edustajat osoittavat tässä
sopimuksessa mainittuja velvollisuuksia suorittaessaan. Jos sopimusrikkomus on tahaton, mahdollinen
vahingonkorvausvastuu rajoittuu tyypillisiin ja ennakoitavissa oleviin korvauksiin.
13. _Vi:n vastuu tuottamuksellisista vahingoista elämälle, keholle tai terveydelle, kuten myös mikä tahansa muu
tuotevastuulakiin perustuva vastuu, säilyy muuttumattomana.
14. _Vi kiistää kaikki vastuut, joita ei nimenomaisesti edellä mainita.
ASIAKIRJAT
15. _Vi:n käytännöt ja menettelytavat sekä Vi:n kannustinohjelma (joista kumpaankin voidaan ajoittain tehdä
muutoksia) ovat keskeinen osa tätä sopimusta ja toimitetaan sinulle rekrytointiprosessin aikana. Ne ovat myös
aina saatavissa Vi Net -sivustolta.
16. _Vi varaa oikeuden tehdä tähän sopimukseen muutoksia ilmoittamalla muutoksesta sinulle kirjallisesti.
Muutoksista Vin kannustinohjelmaan ilmoitetaan sinulle kirjallisesti vähintään 30 päivää etukäteen.
17. _Ymmärrät, että Vi pidättää yksinoikeuden siirtää tämän sopimuksen ja siihen perustuvat oikeutensa
ja velvollisuutensa oman harkintansa mukaisesti minkä tahansa myynnin, siirron tai oikeudenluovutuksen
yhteydessä tapauksissa, joissa (i) Vi:n omaisuus tai liiketoiminta myydään kokonaan tai olennaisilta osin, tai (ii)
koska tämä sopimus myydään, siirretään tai luovutetaan jollekin osakkuus- tai liitännäisyhtiölle (emo- ja tytäryhtiöt
mukaan lukien).
18. _Koska tämä sopimus koskee sinua henkilökohtaisesti, sinulla ei ole oikeutta siirtää sitä, ellei Vi hyväksy
allekirjoittamaasi edustajuuden myyntilomaketta.
KILPAILU-/VÄRVÄYSKIELTO
19. Tämän sopimuksen voimassaolon aikana et saa myydä tai esitellä Suomessa mitään muita tuotteita tai
palveluita monitasoisen palkkiojärjestelmän välityksellä minkään tahon alaisuudessa riippumatta siitä, kilpaileeko
kyseinen taho Vi:n kanssa vai ei.
20._Tämän sopimuksen voimassaolon aikana sekä yhden (1) vuoden ajan sen päättymisestä et saa värvätä,
rekrytoida tai palkata Vi:n työntekijöitä tai edustajia – toimivatpa he aktiivisesti tai eivät – osallistumaan
verkostomarkkinointiohjelmaan riippumatta siitä, tarjoaako kyseinen markkinointiohjelma kilpailevia tuotteita vai ei.
21._Tämän sopimuksen voimassaolon aikana et saa tavoitella mitään Vi:n nykyistä tai potentiaalista asiakasta tai
kehittyvää liiketoimintamahdollisuutta pyrkiäksesi saamaan edellä mainittuja pois Viltä.
22. Tämän sopimuksen voimassaolon aikana et saa houkutella tai taivutella mitään nykyistä tai potentiaalista
asiakasta, tavaran-/palveluntoimittajaa tai muuta henkilöä, jolla sopimuksen perusteella tai muuten on yhteys Vihin,
tai jolla on liiketoimia Vi:n kanssa, vähentääksesi tai muuttaaksesi tällaista yhteyttä tai liiketoimintaa Vin kanssa.
23._Hyväksyt, että tämän sopimuksen kohdan 20 määräykset ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.
Vi saattaa panna täytäntöön tämän sopimuksen kohtien 19–23 määräysten mukaisia vaateita koska tahansa, ja
nämä vaateet ovat toimeenpanokelpoisia huolimatta vaateista tai kanteista, joita sinulla saattaa olla Vitä vastaan.
Ymmärrät, että tämän sopimuksen kohtien 19–23 määräysten rikkomukset aiheuttavat korjaamatonta vahinkoa,
joka ei ole korvattavissa vahingonkorvauksilla. Tästä johtuen, edustajuutesi välittömän irtisanomisen lisäksi,
Vi saattaa muiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen lisäksi hakea ja saada kieltomääräyksen edellä
mainittuja rikkomuksia tai rikkomusten uhkaa vastaan.
TIEDOT/TIETOSUOJA
24. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen ensimmäisen sivun hyväksyt, että Vi kerää, käsittelee ja käyttää
henkilötietojasi tähän sopimukseen liittyen seuraavasti:
•_Vi kerää ja säilyttää edustajatoimintaasi koskevia tietoja ja yhdistää nämä tiedot niihin tietoihin, joita annat tässä
sopimuksessa (mukaan lukien mm. nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja syntymäaikasi).
•_Vi käyttää kerättyjä tietoja demografisiin ja tilastollisiin analyyseihin sekä markkinointi- ja
markkinatutkimustarkoituksiin.
•_Vi saattaa luovuttaa henkilötietojasi osakkuusyhtiöilleen, mm. ViSalus, Inc:lle, jolla on toimipaikat Yhdysvaltain
Troyssa Michiganissa ja Los Angelesissa Kaliforniassa. Vi ei koskaan luovuta henkilötietojasi kolmansille
osapuolille mainontatarkoituksiin.
25. Takaamme henkilötietojesi turvallisuuden kaikissa tiloissamme ja kunnioitamme yksityisyyden suojaasi sekä
tiedostamme, kuinka tärkeää henkilötietojesi suojeleminen on.
YLEISTÄ
26. Jos jokin tämän sopimuksen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi
kokonaan tai osittain, tällainen pätemättömyys tai toimeenpanokelvottomuus koskee ainoastaan kyseistä
määräystä tai kyseistä määräyksen osaa, ja määräyksen muut osat ja kaikki muut tämän sopimuksen määräykset
säilyvät täysimääräisesti voimassa.
27. Jos näiden ehtojen, Vi:n kannustinohjelman ja Vi:n käytäntöjen ja menettelytapojen välillä on ristiriitaisuuksia,
noudatetaan seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä:
(a) käytännöt ja menettelytavat
(b) nämä ehdot
(c) kannustinohjelma.
28. _Tämä sopimus kuuluu Suomen tuomiovallan alaisuuteen, koska kaikki edustajat ovat liittymishetkellä Suomen
asukkaita. Vi pyrkii ratkaisemaan kaikki erimielisyydet promoottoreiden kanssa nopeasti ja tehokkaasti. Jos
se ei ole mahdollista, Suomessa toimiva suomalainen tuomioistuin toimii oikeuspaikkana kaikissa Vi Germany
GmbH:hon liittyvissä erimielisyyksissä.

d. Jos myyntikelpoinen tuote palautetaan yli kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua toimituspäivästä, siitä
hyvitetään summa, jolla on mahdollista lunastaa muita ViSalus-tuotteita. Summasta vähennetään 10 prosentin
uudelleenvarastointikulut.
e. Mikäli lähetykset palautuvat lähettäjälle epäonnistuneiden lähetysyritysten jälkeen (kolme (3) lähetysyritystä, asiakas
on muuttanut toiseen osoitteeseen tai antanut puutteelliset/virheelliset osoitetiedot), asiakkaalta voidaan veloittaa
ylimääräinen lähetys- ja käsittelymaksu, jos tuotteet lähetetään hänelle uudelleen.
f. Kaikki ViSalusille palautettuja tuotteita koskevat mahdolliset provisiot, jotka promoottorille on maksettu, vähennetään
seuraavista provisiomaksuista.
g. Mikäli tuotepalautusten arvo ylittää 300,00 € yhden (1) vuoden aikana, promoottorin sopimus irtisanotaan.
Katso uusimmat palautuksia koskevat ehdot osoitteesta vi.com/guarantee.
10._Jos aiot palauttaa tuotteita Vi:lle tämän sopimuksen päättyessä, sinun on tehtävä se 21 päivän kuluessa
sopimuksen päättymisestä.
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