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mely létrejött egyrészről a Fitt 98 Kft. 7500 Nagyatád, Komáromi u 10. 
Adószám: 14070525-2-14
Bank neve: Somogy TakarékBank 
Bank címe: 7500Nagyatád, Kossuth utca 16
SWIFT: TAKBHUHB
Bankszámlaszám: HU98 11516303-41025550-00000000
Cégbejegyzés száma:14-09-307579
Képviseli: Böczkös István, ügyvezető a továbbiakban Nagykereskedő 
másrészről a(z)
mint Viszonteladó - a továbbiakban Viszonteladó -
- közösen mint Felek között
az alulírott napon és helyen az alábbi pontokban részletezett feltételek szerint
 
1. Definíciók
 
1.1 Termékek: A DXN Holding, Malajzia által gyártott egészséges életmódot támogató termékek, melyeket a Nagykereskedő kizárólagos joggal forgalmaz Magyarország és Európa területén.
1.2 SV érték: A Mellékletben szereplő Árlista tartalmazza az egyes termékek SV (Sales Value) értékét.
1.3 MLM System: A Nagykereskedő által a Viszonteladó részére biztosított számítógépes program. A program tartalmazza a regisztrált tagok (továbbiakban Törzsvásárlók) és a forgalmazott termékek listáját.
1.4 Törzsvásárló: Az MLM System-ben szereplő regisztrált tag.
1.5 Cégadminisztrátor: A Viszonteladó által megjelölt személy, aki az MLM System-be történő adatbevitelt végzi.
 
2. Szerződés tárgya
 
2.1 A Nagykereskedő eladja, a kiskereskedő megveszi a Termékeket a 3. pontban meghatározott feltételekkel.
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3. Nagykereskedő jogai és kötelezettségei
 
3.1 Nagykereskedő nyilatkozik, hogy az összes a termékhez kapcsolódó hatósági kötelezettségének eleget tett (vám, stb.).
3.2 Nagykereskedő feljogosítja a Viszonteladót az MLM System számítógépes program
használatára. A Nagykereskedő oktatást biztosít a Viszonteladó részére az MLM System
használatához.
3.3 Nagykereskedő, a Viszonteladó kérésére, visszavásárolja a sértetlen csomagolású termékeket.
 
4. Viszonteladó jogai és kötelezettségei
 
4.1 Viszonteladó kijelenti, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.2 Viszonteladó kijelenti, hogy sem csődeljárás, sem felszámolás, illetőleg végelszámolás alatt nem áll és nem kezdődött ellene sem bírósági, sem cégbírósági, sem más fórum előtt semmiféle olyan eljárás, amely gazdasági tevékenységét korlátozná, és jelen megállapodás teljesítését akadályozná.
4.3 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy kezdő vásárlása minimum nettó 3.000 EUR-nak
megfelelő forint összegű.
4.4 Viszonteladó tudomásul veszi,  hogy köteles minimum 4 db. terméket tartani fajtánként és beszerzéseit ennek megfelelően bonyolítja. Kivételes esetben ettől a ponttól el lehet térni.
4.5 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Termékek árát a termék átvétele előtt vagy azzal egy időben köteles megtéríteni a Nagykereskedőnek.
4.6 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Termékek SV értékének 10 %-os jutaléka illeti meg. A viszonteladó a termékeket a jutalékával csökkenetett áron (Service Center ár) vásárolja meg a csatolt árlista alapján.
4.7 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlók részére az Árlista alapján kizárólag
törzsvásárlói áron értékesít termékeket.
4.8 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy nem törzsvásárlók részére az Árlista alapján fogyasztói áron értékesít termékeket.
4.9 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy az általa eszközölt eladásokat naponta köteles az MLM System-be bevezetni.
4.10 Viszonteladó jogosult új Törzsvásárlók regisztrálására az MLM System-ben.
4.11 Viszonteladó új Törzsvásárló regisztrálásakor kizárólag azt a szponzort rögzítheti, akit az
újonnan becsatlakozó Törzsvásárló megadott. Ezen pont Viszonteladó általi megszegése jelen
Szerződés Nagykereskedő általi azonnali felmondását vonja maga után.
4.12 Viszonteladó csak Törzsvásárló lehet.
 
5. Szállítás
 
5.1 Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a mellékletben szereplő árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, az árak a Nagykereskedő telephelyi árai. A Nagykereskedő díjmentes szállítási lehetőséget biztosít a Viszonteladó részére előző személyes egyeztetés alapján. 
 
6. MLM System használata
 
6.1 Viszonteladó az MLM System-et a használati útmutató alapján, az oktatásnak megfelelően
használhatja.
6.2 Viszonteladó kijelenti, hogy az MLM System-et csak üzemszerűen használja olyan módon, hogy az nem sérül és nem változik a Viszonteladó szándékos károkozása miatt. A használati jog nem terjed ki az MLM System tartalmának módosítására és másolására. Az MLM System nem használható szándékos károkozásra, bűn- vagy bármilyen törvényellenes cselekmény elkövetésére.
6.3 Jelen szerződés aláírását követően a Nagykereskedő a megjelölt Cégadminisztrátor
felhasználónevét és jelszavát aktiválja az MLM System-ben.
6.4 Nagykereskedő nem vállal felelősséget a felhasználónévvel és jelszóval történő visszaélése esetén, a Viszonteladónak és/vagy a Viszonteladó ügyfeleinek vagy bármely harmadik személynek okozott olyan károkért, amelyek a Cégadminisztrátor bejelentkezési nevének és jelszavának jogos vagy jogtalan használata miatt keletkezne. Ezekért a Viszonteladó korlátlanul és egyetemlegesen felel minden károsult felé, beleértve a Nagykereskedőt is (akár a Viszonteladó alkalmazásában álló személy, akár harmadik fél követi el a visszaélést).
6.5 Viszonteladó az MLM System használattal kapcsolatos kérdéssel vagy esetleges problémával a Nagykereskedő által kijelölt személyhez fordulhat.
 
7. Titoktartás
 
7.1 Viszonteladó titoktartási kötelezettséget vállal. Viszonteladó vállalja, hogy a megszerzett
információt harmadik fél részére nem szolgáltatja ki a jelen szerződés érvényességének
megszűnte után sem. A titoktartási kötelezettség megsértéséért Viszonteladó a Nagykereskedővel szemben kártérítési felelősséggel tartozik.
 
8. Felmondás
 
8.1 Jelen szerződés a Felek aláírásával és a Viszonteladó Cégadminisztrátori jogosultságának az aktiválásával lép hatályba. A szerződés határozatlan időtartamra szól.
8.2 Felek jogosultak a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal egyoldalúan, 30 napos felmondási idővel felmondani jelen szerződést, a felmondás indokát megnevezve. A szerződés felmondását követően a Viszonteladó birtokában maradt árú visszaszolgáltatható a Nagykereskedőnek, ezt követően a Nagykereskedő letiltja a Viszonteladó Cégadminisztrátori jogosultságát.
9.3 Nagykereskedő jogosult a szerződés rendkívüli, azonnali hatállyal történő felmondására,
amennyiben, a Viszonteladó a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét megszegi.
 
9. Vegyes rendelkezések
9.1 Jelen megállapodást a szerződő Felek  - mint akaratukkal mindenben megegyezőt -
cégszerűen írják alá.
9.2 Felek között megkötött jelen szerződés bármely pontját Felek csak közös megegyezéssel,
írásban módosíthatják.
9.3 Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan
adatváltozásról, mely a kettőjük között megkötött szerződést, vagy annak lebonyolítását érinti
(bankszámlaszám változás, cím, ill. elérhetőség változása, kapcsolattartó személyek változása
stb.). Viszonteladó továbbá kijelenti, hogy amennyiben a személyi adatok, ill. jogosultságok
megváltoznak, arról a Nagykereskedőt haladéktalanul írásban értesíti és egyben tudomásul veszi, hogy az értesítés elmulasztásából adódó minden felelősség és anyagi következmény őt terheli.
9.4 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseiket elsősorban kölcsönös
egyeztetés útján rendezik.
9.5 Felek jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a nemzetközi kereskedelmi jog
arra vonatkozó rendelkezéseit tartják magukra nézve kötelezőnek, illetve a közöttük keletkező
jogviták elbírálására a hatásköri szabályok figyelembevételével kikötik a Nagykereskedő
székhelye szerinti Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét.
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