
FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
 
Acest Formular de înscriere este o CONVENŢIE între:  
DXN MARKETING SDN. BHD. 43, Jalan SS 22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, prin repre-  
zentantul lui exclusiv din România, DXN MARKETING S.R.L., cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr.33, jud. Harghita, 
cod poştal 530210, Nr. Ord. În Reg. Com. J19/451/2011, CUI RO26379219, reprezentat prin Böczkös István în calitate de adminis- 
trator, denumită în continuare DXN 
şi  
Persoana fizică, denumită în continuare aspirant.  
 

(Vă rugăm să completaţi cu majuscule.)  
 

 
                                                         (  NUMELE         ŞI         PRENUMELE )  

 
  (ADRESA: Str., Nr., Bl., Sc., Et., Ap.)    
          

(LOCALITATEA)  (COD POŞTAL) (JUDEŢ/SECTOR)   

          

(TELEFON)       (E-MAIL)   
      

                     (DATA NAŞTERII)     
 
Eu aspirantul, mă înscriu în sistemul de marketing DXN luând la cunoştinţă şi fiind de acord cu următoarele: 
1. Acţionez în nume propriu, ca persoană fizică, am capacitate de exerciţiu deplină şi am împlinit vârsta 18 ani.  
2. Am luat la cunoştinţă şi voi respectare Regulamentul de distribuţie DXN. Sunt de acord să-mi conduc activităţile în baza 
acestor regulamente, codului Etic şi a Planului de Marketing DXN. Am luat la cunoştinţă că acţiunile sau inacţiunile mele din 
care folosirea greşită a acestor regulamente şi proceduri, respectiv interpretarea greşită sau încălcarea acestora, vor duce la 
eliminarea mea din sistemul de marketing DXN.  
3. Cu semnarea Formularului de înscriere, mă înscriu de bunăvoie în sistemul de promovare a produselor DXN. Am luat la 
cunoştinţă că acesta este o convenţie cu caracter obligatoriu între aspirant şi DXN, care a fost creat pentru că prin DXN 
Marketing S.R.L., care îndeplineşte reprezentanţa exclusivă din România, DXN a luat la cunoştinţă solicitarea şi a aprobat-o. 
4. Nu sunt angajat şi nici reprezentant legal al DXN.  
5. În cadrul activităţii mele de promovare a produselor DXN, în fiecare caz, procedez în conformitate cu legislaţia în vigoare. Am 
luat la cunoştinţă, că în cazul în care DXN va suferi daune materiale sau morale datorită activităţii mele de promovare, DXN are 
dreptul de a solicita despăgubirea acestora prin intermediul instanţelor competente.  
6. Iau la cunoştinţă faptul că DXN va calcula şi îmi va plăti comisioane pentru activitatea ce o desfăşor în sistemul DXN în  
conformitate cu Planul de Marketing DXN, după reținerea impozitelor, taxelor și contribuțiilor reglementate de legislația în 
vigoare la data plății.  
7. Răspund de respectarea legilor şi a reglementărilor aplicabile din România, înclusiv celor referitoare la taxe şi impozite. Sunt 
conştient că în cazul obţinerii unor venituri de la DXN conform Planului de Marketing devin contribuabil şi mă angajez să respect 
procedurile fiscale de impozitare aflate în vigoare şi voi declara toate datele referitoare la obligațiile de plată a contribuțiilor 
sociale a impozitului pe venit.  
8. Sunt de acord cu caracterul personal al acestei convenţii şi cu faptul că nu poate fi cesionată sau transferată, exceptând 
cazurile în care poziţia mea devine transmisibilă conform regulamentului de distribuţie DXN.  
9. Iau la cunoştinţă faptul că DXN are dreptul să schimbe sau să modifice această CONVENŢIE, Regulamentul de distribuţie DXN, 
precum şi Planul de Marketing, sau oricare alt regulament, pentru îmbunătăţirea acestuia, pe care voi accepta odată cu 
finalizarea primei mele achiziţii după comunicare.  
10. Iau la cunoştinţă că DXN nu pretinde nici o investiţie nici pe parcursul înscrierii, nici pe parcursul construirii reţelei. În cazul în 
care cu toate acestea comand/achiziţionez mai multe produse, decât am nevoie, riscurile provenite din acestea vor fi suportate 
în întregime de mine. 
11. Prin prezenta îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea exercitării relației de 
afaceri, cerințelor legale financiar-contabile, precum și în vederea furnizării serviciilor și delurării relației de afaceri. 
 

        

 (NUMELE ŞI PRENUMELE SPONSORULUI)    (CODUL DXN AL SPONSORULUI) 
        

        

 SEMNĂTURA ASPIRANTULUI                     ADMINISTRATORUL DXN Marketing S.R.L. sau 
                                            împuternicitul acestuia  
 
 
 


