UZLETI

FELTETELEK

1.

Kfu6 taggd vdM az afizikai vagyjogi sztmdy, aki a tagsdgi keriexmt aidirja/Khib Global 5000 tandcsado es feijlzeti
az induio csomagot.

2.

A khib tagnakjoga van az autorizdlt rahdrakban a sajdt PIN kodja alatt vdsdroird.

3.

A kiub tag tandcsaddvd vdiik, ha drut vdsdroi tovdbbi daddsra, vagy ha hdiozatot eptt. Lbben az esetben a sajdt
felelossege betartani a vdllalkozoi jogi eloirdsokat [akohciyen iffetve a sajdt cege szikhdyen. A tandcsado mindcn
tevekenyseget a sajdt neve alatt vegez es a sajdt szdmldjdval.

4.

A tandcsadonak joga van sajdt hdlozat epitesere, esazuj tagok rmntordvd vdlni.

5. Az osszes ertekcsitesi termek kizdrdlag a forgalmazo hdldzatdban zajtik, vagy a Khd) GLOBAL 3000 ta^ainak
megjefoft rdktdrakbanvdsdrldssdi, mindig kiskereskedok, nagykereskedokj piacok stb. kivid.
6. A termek ertekesitesere, jelvdsdridsdra a tandcsado koteies a ceg dltal jdvdhagyott anyagokat es hivatalos
dokumcntumokat hasznaini. Sajdt dokumentumok haszndiatdhoz a vdllalat irdsbelijovdhagydsaszilkseges.
7. A tandcsado koteies tdjekoztatni a vegsd vevot az tiadott druroi, a haszndlati utjositdsroi es bxztositama kell a
minosegi szolgdltatdst.
8. A tandcsado csak sajdt neveBen vagy mint magdnvdllalkozo rekldmozhatja a termekeket es nan mint a Kfu6 GLOBAL
3000 alkalmazottja ifletve meghatalmazott kepviseloje.

9. A klub tagnak/tandcsadonak megengedett eladni term^ket is mds feladatokat eUdtni egyib szervezetekneC, ebbe
az esetben azonban vdlMja, hogy mds ceg termikeit nan fo^a dndni vagy kozvetiteni a klub tagoknak/a Klub
GLOBAL 3000 halozat tandcsadojdnak azon tagok kivctelevei, aMket szandyesen ajdrdott a Klid> G L O B A L 3000
{vagy akirnk a mentora).
10. A Khd) GLOBAL 3000 szervezoje dltal kiadott osszes informdcid (drCistdk, magazinok, katalogusok stb.)
nelkiilozhetetkn resze az uzleti feititeieknek. A khib tag / tandcsado koteks ezeket az informdciokat kovetni.

11. A klub tagja/ tandcsadoja megertette es egyetert azzal, hogy az osszes informdcid es kapcsoiat (a khd) tobbi ta^a
a beszdllitok stb.) amefy egyiittmukodik a Klub G L O B A L 3000 terwef iizfeti titokndk minosiilnek es a Klub
GLOBAL 3000 kividi felhaszndldsa az uzleti feltetelek megszegesenek minosid.
12. A Klub Global 3000 tagsdga hatdrozatlan idorejon letre.
13. Mindket fel bdrmikor felmondhatja a tagsdgot / tandcsaddst, amefy lehet szobeli megdlla^odds, iUetve irdsbeli
jelvxonddssal (pt. A z iizleti feltetelek megsertese miatt). A tagsdg / tandcsadds is torolheto a tag/tandcsadd gyenge
teljesitmenye miatt (pt. 3 ev alatt egyetlenvdsdrlds sem tdrtent)

14. Az iij tagsdg / tandcsadds azutdn lehetseges , ha. az eredeti tagsdg / tandcsadds megszunese utdn lejdrt az 1 hona
vedelmi idoszak.
15. Tagsdgi kerelem klub tagnak/tandcsadonak kit ipilddnybanvan elkeszitve. Az eredeti pelddny a Klub G L O B A L 3000
szervezojenil marad, a mdsoUit pedig az uj tage.
16. Az engedely es a kedvezmeny kdrtya mdsra dt nem ruhdzhato, csak a kerelemben meghatdrozott kirelmezdre
vonatkozik, bdrmilyen jog modositdsdra, feltoltesre a Klid) G L O B A L 3000 szervezojenek belecgyezese szukseges.
17. A tandcsadonak a Klub GLOBAL 3000 marketing terve szerint tortenik ajutalek kifizetese, amefy az induld csomag
resze, es teljes mertekben felelos a bevetel megaddzdsd&rt.
18. A tag/ tandcsado aldirdsdvaimegerositi, hogy megertette a Klub G L O B A L 3000 uzleti felteteleit, elonyeitj jogait es
kdtelezettsegeit a tagsdgbol/ aktiv tandcsaddsbol.

