Umowa sprzeda˝y pomi´dzy Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà a Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o. o. z siedzibà w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 7 b, 02-366 Warszawa ('Spó∏ka')

Do u˝ytku wewn´trznego
Numer Konsultantki
wype∏nia Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.

Dane osobowe Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej:
Prosz´ pisaç czarnym lub niebieskim kolorem, silnie przyciskajàc d∏ugopis, wielkimi literami.
Nazwisko:

Data:

Imi´:
Numer:

Rodzaj dokumentu to˝samoÊci:
Organ wydajàcy:
Termin wa˝noÊci: (dzieƒ/miesiàc/rok)
Nr Pesel:

NIP:
Data urodzenia: (dzieƒ/miesiàc/rok)

Adres zamieszkania:
Ulica:

Nr domu

Nr
mieszkania

Kod:

–

Nr domu

Nr
mieszkania

Kod:

–

MiejscowoÊç:
Województwo:
Adres dostaw (je˝eli ró˝ny od adresu zamieszkania):
Ulica:
MiejscowoÊç:
(Prosz´ wstawiç znak 'x' obok numeru telefonu, który preferowany jest jako numer do kontaktu)
Numer tel. dom.:

Numer tel. kom.:

Adres e-mail:
Has∏o dost´pu do MK ONLINE: prosimy o wybranie ciàgu 8 znaków, liter i cyfr, bez znaków interpunkcyjnych, 12345678, stasiacz lub lalka515
1. Has∏o dost´pu jest poufne. Konsultant jest odpowiedzialny za utrzymywanie go w tajemnicy, aby chroniç dane dotyczàce obrotów i danych osobowych. W przypadku
ujawnienia has∏a, jego posiadacz powinien niezw∏ocznie zastrzec has∏o w Centrum Konsultanta. Has∏o nie mo˝e zawieraç polskich znaków (np. ç, ê, ∏ itp.).
2. Jedna osoba ma tylko jeden kod dost´pu, ustalony samodzielnie i zarejestrowany w Centrum Konsultanta.
3. Umowa Konsultanta okreÊla sposób i zakres ochrony danych osobowych.
Czy jest Pani obecnie zatrudniona: Tak, w pe∏nym wymiarze 
Tak, w niepe∏nym wymiarze 
Nie 
Czy kiedykolwiek by∏a Pani Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà Mary Kay? Tak 
Nie 
Je˝eli tak, to czy zwraca∏a Pani produkty? Tak 
Nie 
Je˝eli jest pani zam´˝na, to czy Pani wspó∏ma∏˝onek jest Niezale˝nym Konsultantem Kosmetycznym Mary Kay? Tak 
Nie 
Je˝eli tak, prosz´ podaç numer wspó∏ma∏˝onka jako Konsultanta: ..........................................................................................................................................................................
Stan rodzinny: Zam´˝na? Tak 
Nie 
Imi´ i nazwisko wspó∏ma∏˝onka: ...................................................................................................................................................
Czy Pani krewni lub powinowaci sà Niezale˝nymi Konsultantami Kosmetycznymi Mary Kay? Tak 
Nie 
Je˝eli tak, to ilu? 
Prosz´ podaç imiona i nazwiska i rodzaj pokrewieƒstwa (powinowactwa) ...............................................................................................................................................................
Czy Pani krewni lub powinowaci sà zatrudnieni przez Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o. o.? Tak 
Nie 
Je˝eli tak, to ilu? 
Prosz´ podaç imiona i nazwiska i rodzaj pokrewieƒstwa (powinowactwa) ...............................................................................................................................................................
IMI¢ I NAZWISKO OSOBY REKRUTUJÑCEJ: ................................................................................................................................... Numer konsultantki .......................................
PODPIS OSOBY REKRUTUJÑCEJ: ............................................................................................................................................................................................................................
IMI¢ I NAZWISKO NIEZALE˚NEGO DYREKTORA SPRZEDA˚Y: ............................................................................................................. Nr grupy biznesowej ...............................
Podpisujàc niniejszy dokument oÊwiadczam, ˝e podane wy˝ej informacje sà prawdziwe. Rozumiem Ogólwszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, w tym ich przekazywanie za granic´, w tym do Stanów
ne Warunki niniejszej Umowy Sprzeda˝y pomi´dzy Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà a Mary Kay CosmeZjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej i do Federacji Rosyjskiej. Potwierdzam, ˝e jestem Êwiadoma, i˝ moje dane
tics Poland Sp. z o. o. i niniejszym wyra˝am na nie zgod´ oraz oÊwiadczam, ˝e posiadam zdolnoÊç do zawarosobowe b´dà przekazywane przez Spó∏k´ do spó∏ek powiàzanych ze Spó∏kà majàcych siedzib´ za granicà, któcia niniejszej Umowy. Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e osoba rekrutujàca, której nazwisko jest wskazane w nire b´dà przetwarza∏y moje dane osobowe zgodnie z instrukcjami Spó∏ki. Niniejsza zgoda b´dzie obowiàzywaç
niejszej Umowie, przedk∏adanej Spó∏ce wraz z zap∏atà za Zestaw Startowy, otrzyma prowizj´ osoby rekrutujàprzez ca∏y okres obowiàzywania niniejszej Umowy. Zgoda mo˝e zostaç cofni´ta, lecz cofni´cie zgody b´dzie
cej od zrealizowanej przeze mnie sprzeda˝y.
uprawnia∏o Spó∏k´ do wypowiedzenia niniejszej Umowy. Spó∏ka b´dzie przetwarzaç moje dane osobowe rówSpó∏ka b´dzie przetwarzaç moje dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie oraz dane osobowe przekazanie˝ po wygaÊni´ciu niniejszej Umowy lecz jedynie w wypadku, gdy stanowi tak odpowiedni przepis prawa.
ne Spó∏ce przeze mnie w zwiàzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Spó∏ka mo˝e przetwarzaç dane osobowe
Mam prawo wglàdu do moich danych osobowych przetwarzanych przez Spó∏k´ oraz ich poprawiania, jak róww celach zwiàzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy przeze mnie i przez Spó∏k´. Moja zgoda obejmuje
nie˝ inne uprawnienia wynikajàce z przepisów dotyczàcych danych osobowych obowiàzujàcych w Polsce.
PODPIS NIEZALE˚NEJ KONSULTANTKI KOSMETYCZNEJ .............................................................................................................................. Data: ..............................................
(podpis osoby wype∏niajàcej umow´)

MARY KAY COSMETICS POLAND SP. Z O. O.
IMI¢ I NAZWISKO: .........................................................................................PODPIS: ...................................................................................... Data: ..............................................
wype∏nia Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.

ZAMÓWIENIE NA ZESTAW STARTOWY (zaznaczyç jednà pozycj´)
PROSIMY PRZES¸Aå NINIEJSZÑ UMOW¢ NA ADRES:
Luksusowy Zestaw Startowy

230 PLN
Mary Kay Cosmetics Poland sp. z o. o.
Luksusowy Zestaw Startowy

145 PLN (promocyjna cena tylko przy zakupie wybranych przez siebie 2 jb)
ul. Bitwy Warszawskiej 7b
Luksusowy Zestaw Startowy

145 PLN (promocyjna cena tylko przy zakupie Zestawu na Dobry Poczàtek)
02-366 Warszawa, Poland
Ma∏y Zestaw Startowy

100 PLN
Razem:
PLN
Plus koszty przesy∏ki i op∏ata manipulacyjna:
PLN
OGÓ¸EM:
PLN
WYTYCZNE W SPRAWIE WYSY¸KI (zaznaczyç jednà pozycj´)
 Zatrzymaç Zestaw Startowy do odebrania w Oddziale (imi´ i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru): ........................................................................................................


Wys∏aç Zestaw Startowy nowej Konsultantce na adres domowy wskazany wy˝ej



Inne wytyczne

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDA˚Y POMI¢DZY NIEZALE˚NÑ KONSULTANTKÑ KOSMETYCZNÑ
A MARY KAY COSMETICS POLAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBÑ W WARSZAWIE ('SPÓ¸KA')
A. NIEZALE˚NA KONSULTANTKA KOSMETYCZNA ZGADZA SI¢:
1. Promowaç i sprzedawaç produkty Mary Kay® konsumentom i nie sprzedawaç tych produktów ani nie wystawiaç ich w punktach sprzeda˝y detalicznej lub zak∏adach us∏ugowych. Jako Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna Mary Kay zobowiàzuj´ si´ dopilnowaç, by ka˝dy
nowy u˝ytkownik otrzyma∏ wszystkie podstawowe produkty do piel´gnacji skóry, aby móg∏
wypróbowaç je przed dokonaniem zakupu i otrzyma∏ wystarczajàce wyjaÊnienia niezb´dne
dla zapewnienia w∏aÊciwego sposobu korzystania z tych produktów i pe∏nego zadowolenia
z nich.
2. Przekazaç ka˝demu konsumentowi pisemnà Gwarancj´ Satysfakcji Mary Kay i niezw∏ocznie
honorowaç jà na ˝àdanie konsumenta. Rozumiem, ˝e Spó∏ka zapewnia gwarancj´ pe∏nej satysfakcji lub zwrotu pieni´dzy za ka˝dy produkt Mary Kay® sprzedany przeze mnie konsumentowi.
3. Przestrzegaç najwy˝szych standardów prawoÊci, uczciwoÊci i odpowiedzialnoÊci w stosunkach ze Spó∏kà, konsumentami i innymi Niezale˝nymi Konsultantkami Kosmetycznymi. Prezentowaç produkty Mary Kay® w sposób prawdziwy i uczciwy oraz zabezpieczyç Spó∏k´ przed
szkodami wynikajàcymi ze z∏o˝enia przeze mnie nieprawdziwych oÊwiadczeƒ.
4. Chroniç znaki towarowe Mary Kay oraz oznaczenie identyfikujàce w obrocie, poprzez uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Spó∏ki na wykorzystanie ich w materia∏ach reklamowych lub
w literaturze innej ni˝ materia∏y publikowane przez Spó∏k´. Rozumiem, ˝e wystawianie lub
sprzedawanie produktów Mary Kay® w miejscach publicznych, w jakichkolwiek punktach
sprzeda˝y detalicznej lub zak∏adach us∏ugowych jest niezgodne z niniejszà Umowà.
5. Jako niezale˝ny kontrahent Spó∏ki z∏o˝yç wszelkie deklaracje dotyczàce samozatrudnienia
(ubezpieczenia spo∏ecznego), podatku dochodowego i innych deklaracji wymaganych
w zwiàzku z prowadzeniem przeze mnie dzia∏alnoÊci jako Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna, oraz do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczàcych tej dzia∏alnoÊci.
6. Nabywaç Zestaw Startowy i produkty Mary Kay® wy∏àcznie od Spó∏ki. Wszystkie zamówienia
b´dà sk∏adane Spó∏ce oraz op∏acane poleceniem dokonania przelewu bankowego, potwierdzonym przez bank, kartà p∏atniczà lub przekazem pocztowym ceny pe∏nej wartoÊci
zamówienia brutto. Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e wszystkie zamówienia podlegajà akceptacji Spó∏ki oraz ˝e majà do nich zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy.
7. Nie prowadziç joint venture ze Spó∏kà, nie byç franszyzobiorcà Spó∏ki, jej wspólnikiem,
agentem, ani pracownikiem. Nie posiadaç kompetencji ani umocowania do zaciàgania ˝adnych zobowiàzaƒ w imieniu Spó∏ki.
8. Przedstawiaç mo˝liwoÊci kariery stwarzane przez Mary Kay w sposób prawdziwy i uczciwy
i przyjàç obowiàzki 'osoby rekrutujàcej' zapewniajàc, by ka˝da rekrutowana przeze mnie Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna mia∏a co najmniej 18 lat, przesz∏a szkolenie i otrzyma∏a
materia∏y dotyczàce mo˝liwoÊci kariery stwarzane przez Mary Kay po obustronnym podpisaniu Umowy z Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà.
9. Przyjàç do wiadomoÊci, ˝e Spó∏ka zastrzega sobie prawo kontynuowania obs∏ugi moich
klientów w wypadku, gdybym przesta∏a byç aktywnà Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà
Mary Kay.
10. Przyjàç do wiadomoÊci, ˝e Spó∏ka mo˝e udost´pniç moje imi´, nazwisko i numer telefonu
na ˝yczenie klienta, który poszukuje kontaktu z Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà w moim rejonie. W przypadku, gdyby te informacje mia∏y pozostaç niejawne, zobowiàzuj´ si´ zawiadomiç Spó∏k´ na piÊmie na adres podany ni˝ej, ˝e nie ˝ycz´ sobie, by powy˝sze informacje by∏y ujawniane:
Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 7B
02-366 Warszawa
11. Spó∏ka b´dzie przetwarzaç moje dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie oraz dane osobowe przekazane Spó∏ce przeze mnie w zwiàzku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Spó∏ka
mo˝e przetwarzaç dane osobowe w celach zwiàzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy
przeze mnie i przez Spó∏k´. Moja zgoda obejmuje wszelkie operacje wykonywane na danych
osobowych, w tym ich przekazywanie za granic´, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej i do Federacji Rosyjskiej. Potwierdzam, ˝e jestem Êwiadoma, i˝ moje dane osobowe b´dà przekazywane przez Spó∏k´ do spó∏ek powiàzanych ze Spó∏kà majàcych siedzib´ za granicà, które b´dà przetwarza∏y moje dane osobowe zgodnie z instrukcjami Spó∏ki.
Niniejsza zgoda b´dzie obowiàzywaç przez ca∏y okres obowiàzywania niniejszej Umowy. Zgoda
mo˝e zostaç cofni´ta, lecz cofni´cie zgody b´dzie uprawnia∏o Spó∏k´ do wypowiedzenia niniejszej Umowy. Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e Spó∏ka b´dzie przetwarzaç moje dane osobowe równie˝ po wygaÊni´ciu niniejszej Umowy tylko w wypadku, gdy stanowi tak odpowiedni przepis prawa. Wiem ˝e, mam prawo wglàdu do moich danych osobowych przetwarzanych przez Spó∏k´ oraz
ich poprawiania, jak równie˝ inne uprawnienia wynikajàce z przepisów dotyczàcych danych osobowych obowiàzujàcych w Polsce.
B. SPÓ¸KA ZGADZA SI¢:
1. Udzieliç rabatu w stosunku do sugerowanych cen detalicznych na produkty okreÊlone w Sekcji 1 na bie˝àce zamówienie Konsultantki ('produkty okreÊlone w Sekcji 1'). Zni˝ka nie obejmuje próbek, nagród, materia∏ów demonstracyjnych, literatury, upominków ani artyku∏ów
promocji sprzeda˝y. Spó∏ka uznaje, ˝e Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna mo˝e nabywaç
produkty do w∏asnego u˝ytku w celu wypróbowania ich i demonstrowania.
2. Przyznawaç Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej posiadajàcej zespó∏ z∏o˝ony
z trzech lub wi´kszej liczby cz∏onków miesi´cznà prowizj´ od zespo∏u osobistego od
wszystkich zakupionych produktów Spó∏ki (z wyjàtkiem Zestawu Startowego oraz
narz´dzi wspomagajàcych sprzeda˝) dokonanych przez osoby, które Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna osobiÊcie rekrutowa∏a do podj´cia przez nie dzia∏alnoÊci Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej Mary Kay, i które zosta∏y zaakceptowane przez Spó∏k´,
przy czym prowizje b´dà uiszczane i obliczane zgodnie z obowiàzujàcà w tym czasie tabelà miesi´cznej prowizji od zespo∏u osobistego przez okres, w którym zarówno Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna, jak i cz∏onkowie zespo∏u b´dà aktywni, z zastrze˝eniem ˝e wszelkie rabaty i premie uiszczone od wyrobów nie sprzedanych w detalu konsumentom, które zostajà nast´pnie zwrócone Spó∏ce celem odkupienia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy mogà zostaç zwrotnie naliczone lub potràcone z pro-

3.

4.
5.
6.

7.

8.

wizji lub innych kwot nale˝nych Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej od Spó∏ki.
Spó∏ka mo˝e wyp∏acaç premie w formie rabatu na produkty. Aby otrzymywaç miesi´czny rabat od zespo∏u osobistego, Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna musi byç aktywna
i mieç trzech lub wi´kszà liczb´ cz∏onków zespo∏u. Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna
uwa˝ana jest za 'aktywnà' w miesiàcu, w którym Spó∏ka otrzyma zamówienie na opublikowanà przez Spó∏k´ minimalnà hurtowà liczb´ produktów okreÊlonych w Sekcji 1.
Spó∏ka mo˝e w dowolnym czasie zmieniaç sugerowane ceny detaliczne, zni˝ki, prowizje,
op∏aty transportowe, zasady wyzwaƒ i wymagania dotyczàce statusu 'aktywnoÊci'. Spó∏ka zawiadomi Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà na piÊmie z co najmniej dziesi´ciodniowym
(10-dniowym) wyprzedzeniem o: a) wszelkich zmianach zasad wyzwaƒ i wymagaƒ dotyczàcych statusu 'aktywnoÊci'; b) podwy˝ek sugerowanych cen detalicznych i op∏at transportowych; oraz c) obni˝ek standardowych zni˝ek i tabel prowizji. Pisemne zawiadomienie mo˝e
zostaç dokonane przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej (stronach internetowych) Spó∏ki.
Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej nie obowiàzuje rejonizacja ani ˝adne ograniczenia
geograficzne dotyczàce prowadzenia sprzeda˝y lub rekrutacji na terenie Polski.
Spó∏ka nie zastrzega sobie ˝adnego prawa do kontrolowania lub kierowania dzia∏alnoÊcià
Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej, z wyjàtkiem prawa do kwestionowania osiàgni´tych
przez nià rezultatów.
Wyraziç zgod´ na odstàpienie Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej od niniejszej Umowy
w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaakceptowania niniejszej Umowy przez Spó∏k´, po zwróceniu Spó∏ce przez Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà oryginalnego i nie u˝ywanego Zestawu Startowego, zwróciç Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej koszty poniesione na Zestaw Startowy oraz produkty z Sekcji 1 i Sekcji 2; lub, w wypadku wygaÊni´cia niniejszej
Umowy i zwrotu oryginalnego i nie u˝ywanego Zestawu Startowego po terminie odstàpienia,
lecz w okresie 1 (jednego) roku od jego nabycia, odkupiç ten Zestaw Startowy za cen´ stanowiàcà 90% oryginalnych kosztów netto poniesionych przez Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà.
Spó∏ka nie b´dzie prowadzi∏a bezpoÊredniej sprzeda˝y na rzecz klientów Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej nie p∏acàc prowizji Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej od zakupów
tego klienta, o ile Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna jest cz∏onkiem niezale˝nej sieci
sprzeda˝y Mary Kay w chwili dokonania sprzeda˝y. Spó∏ka nie przyjmie zamówienia bezpoÊrednio od klienta bez wskazania nazwiska i numeru Niezale˝nej Konsultantki Kosmetycznej
tego klienta. Prowizje b´dà naliczane od wp∏ywów ze sprzeda˝y na rzecz klienta.
Je˝eli zostanie wyra˝one takie ˝yczenie w chwili wygaÊni´cia niniejszej Umowy, Niezale˝na
Konsultantka Kosmetyczna mo˝e zwróciç nowe i nie u˝ywane Produkty OkreÊlone w Sekcji
1 i w Sekcji 2 nabyte przez Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà w ciàgu roku przed ich
zwrotem do Spó∏ki. Spó∏ka odkupi takie produkty za cen´ stanowiàcà 90% oryginalnych
kosztów netto poniesionych przez Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà. Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna jest zobowiàzana ponieÊç koszty wysy∏ki zwracanych produktów, oraz
za∏àczyç do przesy∏ki wype∏niony 'Formularz Wniosku o Odkupienie Produktów'. Koszty Spó∏ki poniesione na wszelkie nagrody lub premie produktowe przyznane Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej w zwiàzku z oryginalnym zakupem zostanà potràcone, gdy˝ produkty zostajà zwrócone i w zwiàzku z tym nie ma uzasadnienia podstawa przyznania nagród i premii od
sprzeda˝y. Ponadto, z ceny zakupu zostanà potràcone wszelkie kwoty zad∏u˝enia Niezale˝nej
Konsultantki Kosmetycznej wobec Spó∏ki. Niezale˝ne Konsultantki Kosmetyczne, które zwracajà produkty Spó∏ce nie kwalifikujà si´ do ponownego nawiàzania ze Spó∏kà stosunków jako Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna.

Niniejsza Umowa nie podlega modyfikacjom ani zmianom, za wyjàtkiem dokonywanych na piÊmie, podpisanych przez upowa˝nionego przedstawiciela Spó∏ki; niniejsza Umowa nie b´dzie
uznawana za zmienionà lub zmodyfikowanà na podstawie jakichkolwiek porad, sugestii, wytycznych lub materia∏ów pomocniczych dotyczàcych sprzeda˝y przekazanych Niezale˝nej Konsultantce Kosmetycznej przez Spó∏k´. Niezale˝nie od powy˝szego, Spó∏ka mo˝e zmieniç niniejszà Umow´ (w tym Tabel´ Prowizji i Rabatów) poprzez zamieszczenie publikacji w wydawanym przez
Spó∏k´ miesi´czniku 'Aplauz' z zastrze˝eniem, ˝e Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna ma prawo wypowiedzieç niniejszà Umow´ w dowolnym terminie przed wejÊciem w ˝ycie takich zmian
poprzez z∏o˝enie Spó∏ce pisemnego oÊwiadczenia. Niniejsza Umowa obowiàzuje od dnia jej zatwierdzenia do dnia 31 grudnia tego samego roku, a po tym okresie zostaje zawarta ka˝dego dnia
1 stycznia na kolejne okresy po jeden rok ka˝dy, bez potrzeby sk∏adania dodatkowych oÊwiadczeƒ, z zastrze˝eniem ˝e niniejsza Umowa mo˝e zostaç wypowiedziana przez ka˝dà ze stron ze
skutkiem natychmiastowym z powodu niewykonania lub nienale˝ytego wykonania jej postanowieƒ lub przez ka˝dà ze stron w dowolnym terminie w okresie poczàtkowym lub w ka˝dym okresie, na jaki zosta∏a ponownie zawarta, za co najmniej 30-to dniowym (trzydziestodniowym) wypowiedzeniem z∏o˝onym na piÊmie
Nie jest konieczne przedk∏adanie nowej Umowy (ani zakup nowego Zestawu Startowego)
w wypadku przywrócenia statusu w okresie jednego roku od miesiàca, w którym zosta∏o z∏o˝one ostatnie zamówienie (miesiàc rocznicy, je˝eli nie by∏o ostatniego zamówienia), gdy˝ postanowienia obowiàzujàcej wtedy Umowy z Niezale˝nà Konsultantkà Kosmetycznà b´dà nadal
obowiàzywaç. Dla przypomnienia, aby przywróciç aktywny status, Niezale˝na Konsultantka
Kosmetyczna musi z∏o˝yç minimalne hurtowe zamówienie na Produkty OkreÊlone w Sekcji
1 na minimalnà iloÊç produktów obowiàzujàcà w danym momencie, opublikowanà przez
Spó∏k´.
Niniejsza Umowa podlega zatwierdzeniu przez Spó∏k´, które nast´puje poprzez wystawienie
Noty Zatwierdzenia; prawem w∏aÊciwym dla niniejszej Umowy jest prawo paƒstwa, w którym ma
siedzib´ Spó∏ka. Strony postanawiajà ponadto, ˝e w razie wystàpienia sporów lub kontrowersji
mi´dzy stronami w jakiejkolwiek sprawie zwiàzanej z niniejszà Umowà, wszelkie sprawy, jakie
którakolwiek ze stron postanowi poddaç pod rozstrzygni´cie sàdu, zostanà poddane pod rozstrzygni´cie sàdu w∏aÊciwego dla miejsca siedziby Spó∏ki jako sàdu w∏aÊciwoÊci wy∏àcznej. Zatwierdzenie Umowy jest wyra˝one przez wydanie i otrzymanie przez Niezale˝nà Konsultantk´ Kosmetycznà Zestawu Startowego. Niniejsza Umowa jest jedynà umowà pomi´dzy stronami dotyczàcà
uregulowanych w niej spraw i obie strony oÊwiadczajà, ˝e Niezale˝na Konsultantka Kosmetyczna
nie jest pracownikiem Spó∏ki i nie b´dzie traktowana jako pracownik Spó∏ki w odniesieniu do niniejszej Umowy dla celów podatkowych lub jakichkolwiek innych.

