TÖRZSVÁSÁRLÓI JELENTKEZÉSI LAP
Ez a dokumentum egy szerződés, mely létrejött egyrészt:
DXN MARKETING SDN. BHD. 43, Jalan SS 22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
(a továbbiakban: DXN), illetve kizárólagos magyarországi képviselője, a DXN Europe Kft. 1066 Budapest, Teréz körút 8.
Adószám: 11723152-2-42, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-956336, képviseli: Böczkös István ügyvezető
Másrészt pedig:
Vezetéknév: .................................................................................... Keresztnév: ...................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................... Születés helye, idő: …....................................,
Neme:

Férfi

Nő

			

Adóazonosító jel: .......................................................................................

Telefonszám: ................................................................................... E-mail cím: ....................................................................................................
Állandó lakcím: Ország: ............................................................. Megye: ...................................................... Irányítószám: ........................
Település: ................................................................ Utca: .................................................................................................. Házszám: ...................
A továbbiakban Forgalmazó, a továbbiakban együtt: Felek közt az alábbi tartalommal:
A DXN Europe Kft. kijelenti, hogy
1. A termékforgalmazói hálózaton keresztül értékesített termékek forgalomba hozásával és forgalmazásával kapcsolatban az összes
szükséges dokumentummal és engedéllyel rendelkezik. Az adott országban kapható DXN termékek mindegyike megfelel az adott
ország törvényeinek.
2. A DXN márkanév alatt forgalmazott termékek mindegyike a DXN vállalatcsoport gyáraiból, Malajziából származik.
A Forgalmazó kijelenti, hogy:
1. Az adott ország törvényei szerint nagykorúnak tekinthető, de legalább 18 éves.
2. Elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek tekinti a DXN Forgalmazói Szabályzatát. Tudomásul veszi, hogy annak megsértése akár a DXN termékforgalmazói hálózatból történő kizárását is eredményezheti.
3. A Törzsvásárlói Jelentkezési Lap aláírásával önként, külső befolyástól mentesen csatlakozik a DXN termék-forgalmazói hálózatához.Tudomásul veszi, hogy ez egy kötelező érvényű megállapodás a jelentkező és a DXN között, amely azzal jön létre, hogy a jelentkezésről a DXN a kizárólagos magyarországi képviseletét ellátó DXN Europe Kft-n keresztül tudomást szerzett és azt jóváhagyta.
4. A Törzsvásárlói Jelentkezési Lap aláírásával a DXN termékek értékesítése céljából a DXN független szerződött partnerévé válik,
de nem lesz alkalmazottja, törvényes képviselője a cégnek egyetlen célból sem.
5. A DXN termékeket népszerűsítő tevékenysége során minden esetben az adott ország törvényeinek megfelelően jár el. Tudomásul veszi, hogy amennyiben forgalmazói tevékenységével összefüggésben a DXN-t erkölcsi vagy anyagi kár éri, a DXN-nek joga van
ezen kárt a Forgalmazótól bírósági úton követelni.
6. Tudomásul veszi, hogy a bónuszelszámolása a DXN Marketing tervében foglaltak alapján kerül megállapításra.
7. Tudomásul veszi, hogy a bónuszok kifizetése csak az adott ország mindenkor érvényes szabályai szerint lehetséges. A bónuszok
után fizetendő adók és járulékok megfizetése a Forgalmazó kötelessége, a DXN nem felel a Forgalmazó helyett egyetlen adónem
megfizetéséért sem.
8.Tudomásul veszi, hogy a DXN jogosult megváltoztatni a Forgalmazói Szabályzatot, a Marketingtervet vagy bármely más szabályzatot, amelyet a közzétételt követő első vásárlás véglegesítésével elfogadok.
9. Tudomásul veszi, hogy a DXN sem a jelentkezés, sem a fogyasztói hálózat építése során nem követel meg semmilyen befektetést.
Amennyiben a Forgalmazó ennek ellenére mégis több terméket rendel/vásárol, mint amennyire szüksége van, az ebből eredő kockázatok teljes egészében a Forgalmazót terhelik.
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