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SMOVEYJELENTKEZÉS (EU)
Egy smovey LICENC- és terjesztői partnerség megkötéséhez.

Kérjük, hogy olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

smovey GmbH
Prof.-Anton-Neumann-Straße 8
4400 Steyr
Österreich
Tel.: +43 (0) 7252 / 716 10-700
Fax: +43 (0) 7252 / 716 10-712
Mail: office@smovey.com
Web: www.smovey.com

A SZEMÉLYES ADATAIM
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Asszony

Keresztnév

Úr

Cég

Családi név

Utca,házsz.

Irányítószám/Helység

Telefonszám

E-mail cím

Születési dátum

Cég neve

Én:

Kisvállalkozó

Forgalmi adós vállalkozó: vagyok

(VIGYÁZAT: kérjük, feltétlenül adja meg Osztrák vállalkozóként is!)

A ÉN jelenlegi képzettségi szintem a smoveyACADEMY-nél:

smoveyPRESENTER
smoveyCOACH

smoveyWALKING-Guide

+
smoveyADVANCED-Trainer

BANKI ADATAIM
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a havi jutalékfizetéshez
IBAN-Sz

BIC/SWIFT

Hitelintézet
Számlatulajdonos

3

EGYÉB ADATOK

A támogatóm neve

támogató smoveylD

támogató aláírása

Hely/Dátum

Ezennel igazolom, hogy figyelmesen elolvastam és megértettem a szerződéses feltételeket és azok tartalmával egyetértek. Elegendő
idő állt rendelkezésemre, hogy különböző kérdéseket a támogatómmal tisztázzak.
Az igénylő egyetért azzal, hogy a smovey GmbH elküldjön neki e-mailben minden termék és terjesztői információt. Ezt a hozzájárulását
az igénylő bármikor visszavonhatja az alábbi e-mailen office@smovev.com.

Igénylő å

Hely/Dátum

A licenc- és adminisztrációs díj (a továbbiakban LVG) kifizetésére a számla kézhezvételét követően kerül sor, átutalással a bankszámlánkra. A hiánytalanul kitöltött igénylőlapjának és az € 99- (inkl. 20% forg. adó) összegű LVG díjának átvételét követően, kapni fog egy
digitális üdvözlő levelet közvetlenül a smovey GmbH-tól az Ön smoveylD azonosítójával együtt. Kérjük, hogy küldje el a hiánytalanul kitöltött igénylőlapja eredeti példányát a támogatójának az aláírásával postán a következő címre: smovey GmbH, Prof.-Anton-NeumannStraße 8, 4400 Steyr.
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1.

NEMZETKÖZI TERJESZTŐI MEGÁLLAPODÁS
A SZERZŐDÉS ALAPJA

1.1.
A smovey GmbH, Prof.-Anton-Neumann-Str. 8, A-4400
Steyr, sport, fitnesz és testmozgást aktiváló berendezéseket értékesít
a végfelhasználók részére, közvetlen értékesítési formában, önálló
terjesztőkön (VH) keresztül. Ezen kívül a terjesztőknek lehetőségük
van arra, hogy saját közvetítőket is alkalmazzanak alárendelt
terjesztőként és ezzel egyidejűleg trénerekként a smovey GÉPEKET
egy szerződésben meghatározott tanfolyam elvégzése után az edzői
praxisukban használni. A smovey GmbH fenntartja magának a jogot,
hogy bizonyos körülmények között speciális szerződéseket kössön pl.
intézményekkel, hotelekkel stb., ill. szükség esetén létrehozzon a közvetlen forgalmazáson kívüli más értékesítési csatornákat is. Ez különösen vonatkozik az egészségügyi, terápiás célú gépekre, amiknek a
kezelése magas szintű szakértelmet igényel, ami meghaladja a smoveyACADEMY kereteit, mint pl. gyógyszertárak, ortopédiai szaküzletek, REHA-szaküzletek stb. esetében!
1.2.
A terjesztő és a smovey együttműködnek a smovey FORGALMAZÓI RENDSZER kidolgozásában és kivitelezésében. A
terjesztő a tevékenységét egyéni vállalkozóként személyesen végzi. Ez
azt jelenti, hogy a terjesztő csak egy természetes személy lehet, aki a
tevékenységét kizárólag saját nevében és nem harmadik félen keresztül vagy nevében végzi. A terjesztő betartja a smovey FORGALMAZÓI
RENDSZER és smovey DÍJAZÁSI TERV speciális szabályait, valamint a
smovey által kiadott irányelveket a különleges smovey védjegyek használatára és a képzési követelményekre vonatkozóan. Ezek a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
2.

JELENTKEZÉS smovey PROGRAMOK, FELADATOK ÉS
SZERZŐDÉSKÖTÉS:

2.1.
JELENTKEZÉS
A szerződés online jön létre, amikor a terjesztő a smovey által a hálózatba feltöltött hivatalos online jelentkezési nyomtatványt hiánytalanul kitölti, egyetértését a szerződéses feltételekekkel a megfelelő gombra történő kattintással elfogadja, a nyomtatványt a smovey részére
elküldi és a smovey a jelentkezést e-mail útján elfogadja és visszaigazolja. A szerződéses feltételeket az online szerződéskötéskor le lehet
tölteni és ki lehet nyomtatni.
A szerződés offline jön létre, ha a terjesztő a jelentkezési nyomtatványt
hiánytalanul kitölti (változtatások, hozzáfűzések és/vagy kihúzások nélkül), aláírja és elküldi a smovey részére és a smovey a jelentkezést postai úton vagy e-mailben elfogadja, miután ellenőrizte a következőkben
részletezett előfeltételek érvényesülését.
2.2.
Csak a smovey által előírt smoveyACADEMY tanfolyamok
elvégzése után
jogosult a terjesztő minősített trénerként edző programokat
hivatásszerűen értékesíteni. Hivatkozunk a 4.2 pontra.
A terjesztő a smoveyACADEMY tanfolyamait és koncepcióit csak úgy
ajánlhatja meg, hogy egyértelműen hivatkozik arra, hogy ezek smoveyPROGRAMOK részét képezik. Érvényes engedéllyel nem rendelkező
trénerek nem ajánlhatják meg a tanfolyamaikat a „smovey“ megjelöléssel. A tréner kötelezi magát, hogy minimum egyszer évente részt
vesz egy továbbképzésen a smoveyACADEMY tanfolyamain (erre sok
kerülhet a smovey GmbH által szervezett minimum 4 órás webináriumok, team foglalkozások, rendezvények stb. alkalmával is) és az edző
programját a smoveyACADEMY ajánlásai szerint állítja össze. Annak
érdekében, hogy az edzéseit a terjesztő professzionálisan tudja megtervezni, hozzáférést kap a smovey- MEDIATHEK aktuális mozgást
fejlesztő videó-anyagaihoz, ezen kívül kizárólag az edzései során használhatja az oda feltöltött smoveyMUSIC zenét. A zene az EU-ban és
Svájcban mentes a szerzői jogdíjaktól.
2.3.
A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐFELTÉTELEI
a.
Az ajánlattevő teljes egészében képes üzleti tevékenységet
végezni.
b.
Az ajánlattevő, házastársa, élettársa és/vagy vele egy háztartásban élő családtagjai a jelentkezést megelőző 6 hónapon keresztül
nem végeztek üzleti tevékenységet a smoveyORGANISATION szervezeténél és nem adtak be jelentkezést más ajánlón keresztül.
c.
Az ajánlattevő kötelezi magát, hogy megfizeti a 99€ (inkl.
törvényes forgalmi adó) összegű éves licenc- és adminisztrációs díjat.
Ezért cserébe
a terjesztő támogatást kap a forgalmazás, marketing és ügyfél felhajtás

területén. Ha a jelentkezést a cég nem fogadja el, akkor a licenc- és
adminisztrációs díj visszafizetésre kerül. A terjesztő jelentkezésének a
regisztrációja az év bármelyik napján elvégezhető és egy évig érvényes. Amennyiben a licenc- és adminisztrációs díj nem kerül kifizetésre,
annak ellenére, hogy a jelentkezés el lett fogadva, akkor nem jön létre
szerződéses jogviszony. Ebben az esetben a terjesztő nem jogosult
semmiféle tevékenységet folytatni a „smovey“ márkajelzéssel, vagy a
smovey GmbH részére terjesztőként tevékenykedni.
2.4.
FELADATOK
a.
ELADÁSI TEVÉKENYSÉG: A terjesztő a smovey TERMÉKEKET végfelhasználóknak adja el a smovey nevében és számlájára, ill.
annak kereskedőjeként. Ha saját maga vásárol árut továbbeladás céljából, akkor a saját nevében és saját számlájára üzletel szerződéses
terjesztőként. Saját maga szerzi be a termékeket, az onlineshop-on
keresztül vagy tanfolyamok, tréningek vagy workshop-ok alkalmával,
ha előzetesen elvégezte az ehhez szükséges smoveyA-CADAMY képzést. Németországban a szerződéses terjesztő, ill. a céges kereskedő
a tevékenységét mellékállásban fejti ki.
b.
EGY ELADÓI CSAPAT FELÉPÍTÉSE: Amellett, hogy a
terjesztő alapít egy eladói csapatot a terméknek kizárólagosan végfelhasználók részére történő értékesítése elősegítésére, gondoskodnia
kell arról is, hogy a Downline szervezetét rendszeresen továbbfejlessze és gondozza. A Downline szervezet passzív használatát a smovey
szerződésszegésként kezeli a 2.3 pont értelmében és ez alkalmat adhat a szerződés felmondására.
c.
KIKÉPZÉS: A terjesztő a smovey termékeket saját szervezésű
tanfolyamok, workshop-ok vagy szemináriumok keretében a smovey
név alatt mutatja be, használja és oktatja a használatot. A smovey
PROGRAMOK és a smovey név kereskedelmi használata csak akkor
lehetséges, ha a terjesztő az éves licenc- és adminisztrációs díjat megfizeti és a 2.2. és 4.2. Pontok szerinti előírásoknak eleget tesz.
2.5.
STÁTUSZ ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
a.
A szerződéses terjesztő bejelenti az önálló tevékenységét az
illetékes helyi hatóságoknál, Spanyolországban a helyi adóhivatalnál,
b.
Belgiumban itt: Banque-Carrefour des Entreprises ezzel:
„Guichet d’entreprise agree“ (http://economie.fgov.be/fr/entreprises/
vie_entre- prise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/#.U9iZ9qM3Pis).
c.
A terjesztő a smovey -nek bemutat egy forgalmi adó bejelentést, amennyiben azt a törvények előírják. Addig amíg a terjesztő nem
prezentál a smovey-nek egy forgalmi adó azonosító számot, a smovey
abból indul ki, hogy a terjesztő nem köteles forgalmi adót fizetni, és
fenntartja magának a jogot arra, hogy a jutalékot forgalmi adó hozzáadása nélkül fizesse ki.
d.
A terjesztő saját maga felel az adó- és társadalombiztosítási
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
e.
Franciaországban a terjesztő státusza megfelel egy VDI (Vendeur ä Domicile Independant) státuszának. A terjesztő a vállalkozását
regisztrálja a rendszerbe (RCS), ha három évig megszakítás nélkül VDIként tevékenykedett és a jutalékai minden évben a társadalombiztosítási járulékainak 50%-át meghaladják. A smovey a társadalombiztosítási járulékokat a francia terjesztők részére kiszámolja három havonta
a negyedéves forgalom (jutalékok) alapján. A smovey visszatartja a
terjesztők járulékait és kiszámolja a smovey által teljesítendő részt a
terjesztők egyéni javadalmazása alapján. A smovey mindkét összeget
kifizeti ide: Unions de Recouvrement des Cotisations de Securite Sociale et d’Allocations Familiales.
f.
Olaszországban a terjesztő státusza megfelel egy IVDD (Incaricato alla Vendita Diretta a Domicilio) státuszának. A smovey az
olasz terjesztők részére a jövedelemadót és a társadalombiztosítási
járulékokat elszámolja a jutalékoknál.
2.6.
FORGALMAZÁSI KÖVETELMÉNYEK:
a.
A jelen szerződés csak az EU-ban, Nagy Britanniában és
Svájcban érvényes ( a többi orszára vonatkozó feltételekről itt lehet
információt beszerezni:office@smovey. com).
b.
A smovey TERMÉKEK forgalmazása nagy felkészültséget
igényel a terjesztőktől, a bemutatókon és a kiképzések alkalmával komoly minőségi követelményeknek kell megfelelni. Más értékesítési formák nem passzolnak ide, ha azok nem illenek bele a közvetlen eladás
tanácsadási profiljába, ill. nem illenek a smovey termék-imidzséhez.
Ilyenek főleg a piaci árusítás, bazárok, vagy az elárverezés az interneten (pl. eBay) Amazon, Shpock. A smovey termékválasztékát csak
szakértő bevezetéssel és támogatással szabad értékesíteni. Ez érvényes egy terjesztő saját onlineshop-jára is. A honlapján rajta kell, hogy
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legyenek a smovey által rendelkezésre bocsátott mozdulatokra vonatkozó instrukciók (pl. egy linken keresztül).
c.
Az terjesztő házastársa, élettársa és/vagy vele egy háztartásban élő családtagjai nem tevékenykedhetnek vele egy azonos szintű
forgalmazói csoportban/Downline.
2.7.
VISELKEDÉS A FELHASZNÁLÓKKAL, EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK:
a.
A terjesztő nem tanúsíthat helytelen magatartást és azonnal
be kell, fejezze az eladást célzó beszélgetést, ha ezt az ügyfél kívánja.
A terjesztők nem vehetik fel a kapcsolatot az ügyfelekkel telefonon,
vagy e-mail útján, anélkül hogy ehhez az ügyfél a kifejezett hozzájárulását adná.
b.
A jelen szerződés aláírását követő hét napon belül az Egyesült Királyságban vagy Írországban lakó terjesztőktől a cég nem fogad
el olyan megrendeléseket, amiknek az értéke a GBP 200,00 (EK) vagy
€ 290,00 (Írország) összeget meghaladja, beleértve a licencdíjat is.
c.
A terjesztő gondoskodik arról, hogy az általa forgalmazott
termékek csak az országában engedélyezett kivitelben kerüljenek értékesítésre.
3.

DÍJAZÁS:

3.1.
Díjazásként a terjesztő jutalékot kap az általa közvetített termékeladásokért
végfelhasználók részére és az alá tartozó szervezetek által teljesített
eladásoknál kifejtett közvetítő tevékenységéért. A jutalékok kiszámítása a smovey DÍJAZÁSI TERV alapján történik. A terjesztő ellenőrzi
a neki megküldött elszámolásokat és haladéktalanul elküldi a smovey
részére az ellenvetéseit, ha vannak.
3.2.
A terjesztő haladéktalanul tájékoztatja a smovey-t a forgalmi
adóval kapcsolatos helyzetéről,
az esetleges forgalmi adó kötelezettségéről, megadva az adószámát
és az illetékes adóhatóság idevonatkozó írásos igazolását. Spanyolországban a terjesztő beléphet a “Recargo de Equivalencia“ rendszerbe. Ebben az esetben a smovey jogosult kompenzációs fizetéseket
leszámlázni.
3.3.
Olaszországban a terjesztőnek a törvény értelmében, esetenkénti eladóként nem kell forgalmi adót fizetni, addig amíg a nettó
bevételei nem haladják meg az 5000 € (6410,26 € minusz 22 %) összeget.
4.

BEMUTATÓK, MÁRKAHASZNÁLAT ÉS INTERNET:

4.1.
A szerződéses tevékenysége végzésekor a terjesztő „a smovey GmbH önálló szerződéses terjesztő partnere” megjelöléssel lép
fel (VDI Franciaországban vagy IVDD Olaszországban, amikoris oda
kell figyelje arra, hogy a IVDD ID Karte-Tesserino- kártyája meg legyen
hosszabbítva). A képzettségi szintjének megfelelően használhatja a
smoveyCOACH vagy smovey- TRAINER elnevezést is.
4.2.
Tilos a smovey céges nevének más fajta használata, vagy
a smovey márkáinak és egyéb termékneveinek a használata szintén
tilos, amennyiben az nem a smovey értékesítést elősegítő kampánya
keretében történik, a smovey által előzetesen nem lett jóváhagyva és/
vagy nem a következő szabályok alapján történik:
A „smovey-Health in your hands” márka, a védjegyeink és a
bejegyzett formatervek a smovey GmbH fontos vagyontárgyai. A
smovey GmbH ezekkel a védjegyekkel védett céges arculata a siker
alapjait jelenti. Ennek megfelelően a smovey GmbH nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a márkát megfelelő körültekintéssel és helyesen használják, annak érdekében, hogy a saját termékeket és szolgáltatásokat
meg lehessen különböztetni a konkurencia termékeitől és, hogy minden felhasználó világszerte egyedülállóként fel tudja ismerni ezeket.
A smovey GmbH többek között sport, fitnesz és testmozgást aktiváló
berendezéseket mint pl. a
„smoveyVIBROSWING-System“ (lendítőkerék rendszer szabadon
mozgó golyókkal egy spirális tömlőn belül) forgalmaz különböző kivitelben és ezek mellett megtervezett edző programokat, speciális zenét, öltözetet és kiegészítőket, mind a „smovey“ márkanévvel, de főleg
a „smovey“ jelzéssel.

Annak érdekében, hogy a „smovey” márka felismerhetőségi értékét és
a cég arculatát megőrizzük és megelőzzünk márka hamisítási kísérleteket, a terjesztőknek be kell tartaniuk az előírásokat.
A „smovey“ szó egy műszó, ami a következő három angol szóból
tevődik össze ,,swing-move-smile(Y)“ és ezek kombinációjával a
mozgás-filozófiát és programjait képviseli. Lendületesen segíteni a
mozgás örömét és az embereknek mosolyt varázsolni az arcukra.
A „smovey” megtestesíti szintén a sport, fitnesz és testmozgást aktiváló berendezések különböző variációit, az azokkal elvégezhető mozgásokat, kidolgozott edző programokat, valamint a kapcsolódó olyan
termékeket, mint az ruhák és a kiegészítők.
A „smovey“ márkát jogvédő ügyvédek és szabadalmi hivatalok védik,
és ezzel védik az ügyfeleket, a licenceket, a forgalmazást és a smovey
GmbH céget olyan cégek támadásaitól, akik a smovey GmbH termékeit vagy a szolgáltatásait utánozzák, hamisítják, vagy a jogokat megsértik.
A „smovey“ védjegy használata kizárólag érvényes engedéllyel rendelkező terjesztőknek és edzőknek engedélyezett, és ezek
szerződésekben el vannak kötelezve arra, hogy a „smovey“ márka
használatának szabályait betartsák.
A márka használatakor a következő szabályokat kell betartani:
•
A márka használatakor mindig fel kell tüntetni a ® jelzést. Ez
vonatkozik minden nyomtatott anyagra vagy írásos reklámra.
•
A „smovey“ szót mindig kisbetűvel kell írni. Ha egy összetett
szót használnak, akkor abban a „smovey“ mindig kisbetűkkel van írva,
vagy szó másik tagja pedig nagybetűvel pl. smoveyCOACH (köz és
kötőjel nélkül).
•
A terjesztőknek a „smovey“ logónál mindig a megfelelő
színt kell használniuk, a logót nem szabad megváltoztatni (a Corporate
Design-al kapcsolatban a terjesztők itt találnak irányelveket untermarketing@smovey.com).
•
A „smovey“ szót nem szabad felhasználni sem részben, sem
egészben, sem egy kicsit megváltoztatott formában cégek, vállalkozások terjesztők neveiben. Ugyanígy a terjesztő a „smovey“ szót nem
felhasználhatja egy URL, domén, vagy honlap címében vagy e-mail
címben, mert ez félreértésekhez vezethet.
•
Semmilyen saját kereskedelmi árut (pólók, táskák stb.) nem
szabad a „smovey“ logóval ellátni vagy így elnevezni, vagy ez alatt a
név alatt
forgalmazni. Ez a smovey GmbH és hivatalos képviselői kiváltsága.
•
A smoveyDESIGN azzal a céllal került kifejlesztésre, hogy
a smovey GmbH gépeit, programjait és szolgáltatásait meg lehessen
vele jelölni. Ezért a terjesztők a smoveyDESIGN formatervét kizárólag
a smoveyBERENDEZÉSEK jelölésére használhatják. A termékek használata más programokkal, gyártmányokkal, márkákkal stb. együtt csak
a smovey GmbH előzetes írásos engedélyével lehetséges.
4.3.
A terjesztő az értékesítési tevékenysége során és a bemutatói alkalmával csak olyan kijelentéseket tehet a termékekkel és az
eladási rendszerrel kapcsolatban, amik összhangban állnak a smovey
reklám és marketing anyagaiban szereplő kijelentésekkel és csak olyan
marketing anyagokat használhat, amiket a smovey maga adott ki, vagy
a kiadását a smovey írásban engedélyezte.
4.4.
A smoveyTERMÉKEK és/vagy a forgalmazói rendszer bemutatására szolgáló internet oldalak kialakítása és kereskedelmi
használata csak a smovey írásos engedélyével lehetséges. Ezeket a
honlapokat csak a smovey instrukciói alapján szabad létrehozni. Félreértések elkerülése érdekében különösen oda kell figyelni arra, hogy
a terjesztő honlapja ne legyen összekeverhető a hivatalos smoveyWEBOLDALLAL. A smovey-el kapcsolatos reklámra tovább irányítás (pl.
Google Adwords), csak akkor engedélyezett, ha biztosítva van, hogy
az internetes kereső felületeken az olyan kereső kritérium megadásakor, amik a „smovey“ vagy „Vibroswing“ szavakat tartalmazzák, mindig a hivatalos smovey honlap jelenik meg első helyen. Idegennyelvű
honlapoknál a kivételeket minden esetben előzetesen jóvá kell hagyatni a smovey GmbH céggel. Ha a terjesztő egy egyéni internet oldalt
használ, ahol shop is van, akkor készít egy linket a hivatalos smoveyWEBOLDALHOZ, kivéve, ha már egy saját, a smovey által előzetesen
írásban engedélyezett webshop-ról van szó.
4.5.
A smovey több közösségi média platformon, mint pl. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram stb. un. smoveyOLDALAKAT
működtet. Tévedések elkerülése érdekében a terjesztő partnernek tilos
saját közösségi média oldalakat a smovey neve, vagy ennek megfelelő
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üzleti megnevezés, vagy smovey márkanév vagy dizájn/logó alatt
megjelentetni, egyedül vagy más megjelölésekkel együtt regisztrálni
vagy működtetni.
5.

ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ ÉS FELMONDÁS:

5.1.

A jelen megállapodás korlátlan időre került megkötésre.

5.2.
A megállapodást bármelyik fél felmondhatja a meghatározott
felmondási határidő szerint, az érvényben lévő törvényi rendelkezések
betartásával. A felmondásnak írásban (e-mail is lehet) kell történnie.
5.3.
Ezen túlmenően a jelen szerződést bármelyik fél nyomós okból kifolyólag azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a szerződéses jogviszony fenntartása az egyik fél viselkedése miatt a másik fél számára
nem tartható fent a következő rendes felmondási határidőig. Nem
feltétlenül kell a felmondás előtt a másik felet figyelmeztetni, ha az
elkövetett vétség és annak következményei nem orvosolhatók, vagy
ha a kár jellege és mértéke szerint a szerződéses jogviszonyt azonnali
hatállyal meg kell szüntetni.
5.4.
Amennyiben a szerződést a terjesztő mondja fel, akkor a smovey visszavásárolja a terjesztőtől a szerződés befejezését megelőző
30 napban megvásárolt termékeket a mindenkor érvényes nettó beszerzési áron (vételár). Ennek azonban előfeltétele, hogy a termékek a
visszavásárlás pillanatában újra eladható és sértetlen állapotban és
bontalan csomagolásban legyenek. A smovey levonja a terjesztőnek
kifizetendő összegből az összes, a visszaküldött árura korábban kifizetett jutalékot, bónuszt, árengedményt vagy más juttatást, az összes
tartozást és egy eljárási illetéket, ami az áru nettó értékének 10%-át
teszi ki.
5.5.
A szerződés felmondását követően a terjesztő, annak házasvagy élettársa és/vagy más, vele egy háztartásban élő személy 6 hónapon keresztül nem nyújthat be igényt egy új terjesztői szerződéses viszony létesítésére.
5.6.
A szerződés hallgatólagosan befejeződik, ha a terjesztő partner a licenc- és adminisztrációs díjat (LVG) (a 2.2 pont szerint) nem
fizeti ki, vagy elhalálozik (6.3 pont).
5.7.
A szerződéses jogviszony befejezését követően a
terjesztőnek odaítélt forgalmazási struktúra (Downline, ami ügyfelekből
és terjesztőkből áll) átvitelre kerül a legközelebbi magasabb Up-Lineszintre.

7.1.
A terjesztőnek jogában áll más termékeket vagy szolgáltatásokat értékesíteni, ha azok nem tekinthetők a smovey TERMÉKEI
konkurenseinek. Nem megengedett azonban, hogy ezt a másik kínálatot egy „smovey” rendezvény keretében mutassa be (vagy reklámozza)
vagy értékesítse. A terjesztőnek a smovey-t írásban értesítenie kell az
ilyen jellegű kiegészítő tevékenységekről.
7.2.
A terjesztőnek nem szabad más smovey TERJESZTŐKET
arra buzdítani, hogy a smovey ÜZETI TEVÉKENYSÉG mellett, vagy
helyett más termékeket és szolgáltatásokat értékesítsenek vagy azon
termékek és szolgáltatások értékesítését más módon előmozdítsák. Ez
akkor is érvényben van, ha ezek a termékek nem konkurensei a smovey termékeknek.
7.3.
A terjesztő köteles minden a smovey termékekkel és forgalmazói rendszerrel kapcsolatban tudomására jutott információkat bizalmasan kezelni a jelen szerződés érvényessége alatt és azt követően is,
kivéve, ha ezek az információk nyilvánosan hozzáférhetők. Ez a kötelezettség vonatkozik minden adatra és tényre a smovey TERJESZTŐI
SZERVEZETÉNEK tagjaival kapcsolatban, függetlenül attól, hogy
ezek a tagok hozzátartoznak-e a terjesztők által felépített értékesítési
közvetítő hálozathoz. Ezen kívül a terjesztő ezeket az információkat
csak a smovey céljaira használhatja fel.
8.
ELÉVÜLÉS
A jelen szerződésből származó minden követelés elévül 1 évvel azután,
hogy esedékessé, ill. ismerté válik.
9.
A SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK VÁLTOZTATÁSA, IRÁSBELISÉG, ALKALMAZANDÓ JOG, BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGE:
9.1.
Amennyiben a smovey megállapítja, hogy szükség van a jelen szerződés feltételeinek vagy a díjazás rendszerének megváltoztatására a felek kölcsönös gazdasági érdekei szerint, akkor a terjesztő
erről időben értesítést kap írásban vagy elektronikus formában. Ez
az értesítés tájékoztatja a terjesztőt a változás hatályba lépésének
időpontjáról. Ha a terjesztő a változtatással kapcsolatban egy hónapon belül ugyancsak írásban/e-mail útján nem nyújt be ellenvetést,
akkor a változtatás érvénybe lép. Ha a felek nem jutnak egyezségre,
akkor, a smovey és a terjesztő befejezik a szerződéses jogviszonyukat
a következő rendes felmondási határidő alkalmával.
9.2.
A jelen szerződés megváltoztatása és kiegészítése kizárólag
írásban érvényes. Ez vonatkozik az írásbeliség kötelezettségére is.

6.
A SZERVEZETI STRUKTÚRA ÁTVITELE, ELHALÁLOZÁS, A
SZPONZORÁLÁSI VONAL MEGVÁLTOZTATÁSA:

9.3.
A joghatóság helye a smovey székhelye, amennyiben a
terjesztő teljes munkaidejű kereskedő.

6.1.
A smovey jogosult a szervezeti struktúráját bármikor átvinni
egy utód vállalkozásra, amely a szerződés tárgyát képező üzleti tevékenységet ugyanúgy továbbfolytatja és minden fennálló jog és kötelezettség vonatkozásában utódként lép fel. Amennyiben a terjesztő
nem ért egyet az utódlással és ezt haladéktalanul közli is a smovey-el,
akkor a terjesztővel fennálló szerződéses jogviszony a következő rendes felmondási idővel megszűnik.

9.4.
Amennyiben egy feltétel elveszíti az érvényességét, akkor ez
nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényét.

6.2.
A terjesztőnek alapjában véve jogában áll a szerződéses
jogviszonyát másra átruházni. Ennek azonban előfeltétele a smovey
írásos beleegyezése. A hozzájárulást csak akkor adják ki, ha a smovey
meggyőződése szerint az átvevő személy alkalmas és motivált az aktuális pozíció szerinti feladatok eredményes elvégzésére és a hozzátartozó kötelezettségek átvételére és készen áll a smovey kezdeményezésére egy megfelelő tanfolyamot elvégezni.
6.3.
A terjesztői feladatokat személyesen kell elvégezni és a kötelezettségeket is hasonlóan kell vállalni. Ebből kifolyólag a terjesztő
elhalálozásával a szerződés automatikusan megszűnik. A smovey
azonban felajánlhatja az igazolt örökösöknek, hogy átvehetik az elhalálozott terjesztő jogállását, ha az örökös a smovey szerint rendelkezik
a szükséges előfeltételekkel.
7.

10.
ADATVÉDELEM
A jelentkezési formanyomtatvány aláírásával a terjesztő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a smovey elektronikus vagy egyéb más formában eltárolja és feldolgozza az összes a jelentkezési lapon megadott adatait és az együttműködés során közölt személyes adatokat
(különösen vonatkozik ez nevekre, címekre, telefon- és fax számokra,
e-mail címekre, bank- és hitelkártya adatokra, forgalmi adó számokra). Hozzájárulását adja ezen kívül ahhoz, hogy a smovey ezeket az
adatokat a díjazási terv értelmében a smovey értékesítési szervezete más tagjainak bel- és külföldön rendelkezésére bocsássa, feltéve
ha, ezek az adatok szükségesek az együttműködéshez, ill. a smovey
FORGALMAZÓI RENDSZERÉNEK nemzetközi megvalósításához. A
terjesztőnek jogában áll betekinteni az adataiba. Ezt az alábbi e-mail
címen kérheti>office@smovev.com<.
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