
 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
 
Prezentul Formular de înscriere reprezintă o CONVENŢIE între:  
DXN MARKETING SDN. BHD. 43, Jalan SS 22/23, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, prin reprezentantul 
exclusiv din Romania DXN MARKETING S.R.L., cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr. 33, jud. Harghita, cod poștal 530210, nr. ORC: 
J19/451/2011, CUI: 26379219, reprezentată prin administrator Böczkös István, denumită în continuare DXN, 
şi  
Persoana fizică, denumită în continuare Aspirant cu datele de mai jos:  
NUMELE: ...........................................................................................   PRENUMELE: ........................................................................................ 

GENUL: Masculin         Feminin                                DATA NAŞTERII: .................................................................................... 

NUMĂR TELEFON: .............................................................................   ADRESĂ E-MAIL: ................................................................................... 

DOMICILU: ŢARA: .......................................................... JUDEŢUL: .....................................................................   COD POŞTAL: ...................... 

LOCALITATEA: ................................................................ STRADA: ......................................................................  NUMĂR: .............................. 

     DXN Marketing SRL declară următoarele: 

1. Deţine toate documentele şi avizele necesare legate de comercializarea produselor prin sistemul de marketing DXN. Toate produsele DXN 

disponibile sunt conforme cu legislaţia în vigoare a ţării.  

2. Toate produsele comercializate sub marca DXN provin din fabricile companiei DXN. 

     Subsemnatul(a) Aspirant prin semnarea prezentului act mă înscriu de bunăvoie în sistemul de marketing DXN.  Prin prezentul act declar și 

confirm expres următoarele: 

1. Am luat la cunoștință că prezenta convenție a fost semnat ca urmare a solicitări mele exprese în acest sens și aprobată de DXN, și are 

caracter obligatoriu între Aspirant şi DXN.   

2. Acționez în nume propriu, ca persoană fizică, am împlinit vârsta 18 ani și am capacitate de exercițiu deplină. 

3. Nu sunt angajat, agent şi nici reprezentant legal sau convențional al DXN. 

4. Îmi asum toate riscurile inerente ale activității mele desfășurate pe baza prezentei convenții. 

5. Am luat la cunoștință că prezenta convenție nu conține drepturi exclusive privitoare la Aspirant.  

6. Am luat la cunoștință de conținutul regulamentelor DXN respectiv:  Regulamentului de distribuție DXN, Codului Etic şi al Planului de 

Marketing DXN (în continuare Regulamente DXN) publicate pe site-ul: https://eworld.dxn2u.com/.  Declar expres, că sunt de acord și le voi 

respecta toate dispozițiile Regulamentelor DXN în cadrul tuturor activităților mele, pe care le voi desfășura pe baza prezentei convenții.  

7. Am luat la cunoștință că acțiunile sau inacțiunile mele neconforme cu dispozițiile acestor regulamente şi proceduri, respectiv interpretarea 

greșită sau încălcarea acestora, conduc la rezilierea prezentei convenții și eliminarea mea din sistemul de marketing DXN. 

8. Mă oblig, că în cadrul activităţii mele de promovare a produselor DXN, în fiecare caz, voi proceda în conformitate cu legislaţia în vigoare. Am 

luat la cunoștință, că în cazul în care DXN, sau un client al acestuia, va suferi daune materiale sau morale datorită activităţii mele, DXN are 

dreptul de a solicita despăgubiri de la subsemnatul(a) Aspirant prin orice modalitate și cale legală. 

9. Accept în mod expres faptul că DXN va acorda bonus după activitatea mea desfășurată în sistemul DXN. Iau la cunoştinţă că bonusul va fi 

calculat în conformitate cu Regulamentele DXN. Subsemnatul(a) Aspirant accept în mod expres că bonusul acumulat va fi acordat şi poate fi 

utilizat ca discount pe bază de puncte acumulate cu ocazia comenzilor ulterioare în condițiile prevăzute în Regulamentele DXN şi de legislaţia în 

vigoare.  

10. Răspund de respectarea legilor şi a reglementărilor aplicabile din România, inclusiv celor referitoare la taxe şi impozite. În cazul obținerii 

unor venituri de la DXN sub orice formă mă angajez să respect normele fiscale aflate în vigoare. 

11. Sunt de acord cu caracterul personal al acestei convenții şi cu faptul că nu poate fi cesionată sau transferată, exceptând cazurile în care 

poziția mea devine transmisibilă conform Regulamentelor DXN. 

12. Iau la cunoștință faptul că DXN are dreptul să schimbe sau să modifice Regulamentele DXN, pentru îmbunătățirea acestora, pe care le voi 

accepta odată cu finalizarea primei mele comenzi după comunicare sau publicare. 

13. Iau la cunoștință că DXN nu pretinde nici o investiție nici pe parcursul înscrierii mele și nici pe parcursul executării prezentei convenții. 

14. Declar, că voi respecta condițiile DXN privind comanda, transportul, preluarea și plata produselor DXN așa cum sunt specificate în 

Regulamentele DXN, în vigoare la data lansării comenzii.  

15. În cazul în care comand și achiziționez mai multe produse, decât am nevoie, riscurile provenite din acestea vor fi suportate în întregime de 

mine.  

16. Subsemnatul(a) Aspirant mă oblig să notific, sub sancțiunea decăderii, în scris pe DXN, imediat, dar nu mai târziu de 1 (o) zi lucrătoare după 

livrare despre orice  problemă sau viciu legat de produsele DXN. 

17. Prin prezenta îmi dau consimțământul expres pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în vederea încheierii și executării 

prezentei convenții, pentru îndeplinirea cerințelor legale financiar-contabile, precum și în vederea derulării relației de afaceri. 

18. Prezenta este guvernată de legislația română. În orice dispută legată de interpretarea și aplicarea prezentei sunt competente instanțele 

judecătorești române după sediul DXN. 

19. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, adică: ziua ................. luna ......................... anul.......................... . 

 

NUMELE SPONSORULUI: ..........................................................................      CODUL DXN AL SPONSORULUI: ................................................... 

           

   Semnătură aspirant:                                                 DXN Marketing SRL prin administrator sau prin împuternicit: 

 

         ...................................................................................                               ............................................................................................. 

 

https://eworld.dxn2u.com/

