numer identyﬁkacyjny FLPP:

UMOWA
DYSTRYBUTORA
zawarta pomi´dzy:
Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
zwanà dalej „FLPP”,
oraz Dystrybutorem:

numer identyﬁkacyjny FLPP:

UMOWA
DYSTRYBUTORA
zawarta pomi´dzy:
Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
zwanà dalej „FLPP”,
oraz Dystrybutorem:

NAZWISKO:

TELEFON:

NAZWISKO:

TELEFON:

IMI¢:

DATA URODZENIA: rok, miesiàc, dzieƒ:

IMI¢:

DATA URODZENIA: rok, miesiàc, dzieƒ:

PESEL:

ULICA:

STAN CYWILNY:

kod pocztowy:

ULICA:

nr domu:

nr lokalu:

miejscowoÊç:

kod pocztowy:

wolny

nr domu:

nr lokalu:

PESEL:

miejscowoÊç:

STAN CYWILNY:

˝onaty/m´˝atka

e-mail:

wolny

˝onaty/m´˝atka

e-mail:

oraz mał˝onkiem Dystrybutora:

oraz mał˝onkiem Dystrybutora:

NAZWISKO:

DATA URODZENIA: rok, miesiàc, dzieƒ:

NAZWISKO:

DATA URODZENIA: rok, miesiàc, dzieƒ:

IMI¢ :

PESEL:

IMI¢ :

PESEL:

Ni˝ej podpisany oÊwiadcza, ˝e dokładnie zapoznał si´ z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy wyszczególnionymi
na odwrotnej stronie. Ponadto oÊwiadcza, ˝e:

Ni˝ej podpisany oÊwiadcza, ˝e dokładnie zapoznał si´ z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy wyszczególnionymi
na odwrotnej stronie. Ponadto oÊwiadcza, ˝e:

Nie był zarejestrowany jako Dystrybutor FLPP

Nie był zarejestrowany jako Dystrybutor FLPP

Był zarejestrowany jako Dystrybutor FLPP numer identyfikacyjny:

Był zarejestrowany jako Dystrybutor FLPP numer identyfikacyjny:

Nie prowadzi samodzielnej działalnoÊci gospodarczej.

Nie prowadzi samodzielnej działalnoÊci gospodarczej.

Prowadzi samodzielnà działalnoÊç gospodarczà (prosimy podaç dane dotyczàce prowadzonej działalnoÊci na odwrocie oryginału umowy).

Prowadzi samodzielnà działalnoÊç gospodarczà (prosimy podaç dane dotyczàce prowadzonej działalnoÊci na odwrocie oryginału umowy).

Upowa˝nia FLPP do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

Upowa˝nia FLPP do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

Chce otrzymywać drogą mailową elektroniczny biuletyn FLPP.

Chce otrzymywać drogą mailową elektroniczny biuletyn FLPP.

PODPIS DYSTRYBUTORA

PODPIS MAŁ˚ONKA DYSTRYBUTORA

PODPIS DYSTRYBUTORA

PODPIS MAŁ˚ONKA DYSTRYBUTORA

DATA PODPISANIA UMOWY: rok, miesiàc, dzieƒ:

DANE DOTYCZÑCE SPONSORA:

DANE DOTYCZÑCE SPONSORA:

NAZWISKO:

NUMER IDENTYFIKACYJNY FLPP:

Kapusta

IMI¢:

48 000 145 259
TELEFON:

Mirosław

ULICA:

nr domu:

Górna

kod pocztowy:

4 3

WP¸YN¢ŁO:

3 1 6

DATA PODPISANIA UMOWY: rok, miesiàc, dzieƒ:

miejscowoÊç:

6

nr lokalu:

Bielsko-Biała

ZATWIERDZONO W BIURZE GŁÓWNYM FLPP:

+48 664 949 000

PESEL:

7 2

NAZWISKO:

NUMER IDENTYFIKACYJNY FLPP:

IMI¢:

TELEFON:

ULICA:

kod pocztowy:

nr domu:

nr lokalu:

miejscowoÊç:

PESEL:

0 9 1 5 0 9 1 9 1

PODPIS ZATWIERDZAJÑCEGO:

Prosimy wypełniaç drukowanymi literami. Oryginał otrzymuje Biuro Główne FLPP, niebieskà kopi´ – Dystrybutor, ró˝owà kopi´ – Sponsor.

WP¸YN¢ŁO:

ZATWIERDZONO W BIURZE GŁÓWNYM FLPP:

PODPIS ZATWIERDZAJÑCEGO:

Prosimy wypełniaç drukowanymi literami. Oryginał otrzymuje Biuro Główne FLPP, niebieskà kopi´ – Dystrybutor, ró˝owà kopi´ – Sponsor.

UMOWA
DYSTRYBUTORA

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,
tel. (48 22) 456 43 56÷59, fax (48 22) 456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
www.flpp.com.pl
www.foreverliving.com

Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów FLP prowadzona przez Dystrybutora na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP stanowiàcymi integralnà cz´Êç niniejszej
umowy.
Niniejsza umowa nie stanowi umowy o prac´ pomi´dzy Dystrybutorem
i FLPP i nie jest pe∏nomocnictwem dla Dystrybutora do oficjalnego reprezentowania FLPP.
Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiàzki z niej
wynikajàce nie mogà byç przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku
Êmierci Dystrybutora prawa i obowiàzki wynikajàce z niniejszej umowy
mogà zostaç przekazane prawowitemu spadkobiercy Dystrybutora.
Dystrybutor dzia∏a we w∏asnym imieniu, na w∏asny rachunek.
Dystrybutor przed podj´ciem dzia∏alnoÊci zobowiàzany jest zapoznaç si´
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP.
Dystrybutor zobowiàzany jest prowadziç dzia∏alnoÊç zgodnie z Zasadami
Dzia∏alnoÊci FLPP, dbaç o dobre imi´ firmy oraz w∏aÊciwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad
Dzia∏alnoÊci FLPP stanowià jednoczeÊnie modyfikacj´ niniejszej umowy.
Dystrybutor ma obowiàzek na bie˝àco Êledziç ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywaç do nich swojà dzia∏alnoÊç.
Dystrybutor zobowiàzuje si´ wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci
materia∏y reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez
FLPP. Wszelkie materia∏y nie pochodzàce od FLPP, które Dystrybutor
zamierza wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci wymagajà pisemnej akceptacji Dzia∏u Marketingu FLPP.

8. Dystrybutor dokonuje zakupów produktów FLP w iloÊciach, które jest
w stanie zu˝yç bàdê rozprowadziç do klientów, bez robienia nadmiernych
zapasów. Przyjmuje si´, ˝e Dystrybutor nie mo˝e kupowaç nast´pnych
produktów, dopóki nie zu˝yje, bàdê rozprowadzi 75% posiadanych
zapasów tych produktów.
9. FLPP nie kredytuje zakupów produktów.
10. FLPP wyp∏acaç b´dzie Dystrybutorowi premie z tytu∏u dokonanych przez
niego zakupów produktów FLP na zasadach okreÊlonych w Planie Marketingowym FLP. W rozumieniu Zasad Dzia∏alnoÊci FLPP produktem
FLP nie sà materia∏y szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez FLPP.
11. FLPP mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP. Rozwiàzanie umowy
przez FLPP wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiàzania niniejszej umowy Dystrybutor mo˝e zwróciç
do FLPP zakupione przez siebie produkty FLP, po cenie i na warunkach
okreÊlonych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.
13. Dystrybutor mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym,
bez podania przyczyn. Rozwiàzanie umowy przez Dystrybutora wymaga
formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiàzuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro
G∏ówne FLPP w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà zastosowanie majà przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów,
które nie dajà si´ rozwiàzaç w drodze polubownej, do ich rozstrzygania
właÊciwym b´dzie sàd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okr´gu Maricopa.
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Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,
tel. (48 22) 456 43 56÷59, fax (48 22) 456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
www.flpp.com.pl
www.foreverliving.com

Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów FLP prowadzona przez Dystrybutora na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP stanowiàcymi integralnà cz´Êç niniejszej
umowy.
Niniejsza umowa nie stanowi umowy o prac´ pomi´dzy Dystrybutorem
i FLPP i nie jest pe∏nomocnictwem dla Dystrybutora do oficjalnego reprezentowania FLPP.
Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiàzki z niej
wynikajàce nie mogà byç przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku
Êmierci Dystrybutora prawa i obowiàzki wynikajàce z niniejszej umowy
mogà zostaç przekazane prawowitemu spadkobiercy Dystrybutora.
Dystrybutor dzia∏a we w∏asnym imieniu, na w∏asny rachunek.
Dystrybutor przed podj´ciem dzia∏alnoÊci zobowiàzany jest zapoznaç si´
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP.
Dystrybutor zobowiàzany jest prowadziç dzia∏alnoÊç zgodnie z Zasadami
Dzia∏alnoÊci FLPP, dbaç o dobre imi´ firmy oraz w∏aÊciwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad
Dzia∏alnoÊci FLPP stanowià jednoczeÊnie modyfikacj´ niniejszej umowy.
Dystrybutor ma obowiàzek na bie˝àco Êledziç ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywaç do nich swojà dzia∏alnoÊç.
Dystrybutor zobowiàzuje si´ wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci
materia∏y reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez
FLPP. Wszelkie materia∏y nie pochodzàce od FLPP, które Dystrybutor
zamierza wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci wymagajà pisemnej akceptacji Dzia∏u Marketingu FLPP.

8. Dystrybutor dokonuje zakupów produktów FLP w iloÊciach, które jest
w stanie zu˝yç bàdê rozprowadziç do klientów, bez robienia nadmiernych
zapasów. Przyjmuje si´, ˝e Dystrybutor nie mo˝e kupowaç nast´pnych
produktów, dopóki nie zu˝yje, bàdê rozprowadzi 75% posiadanych
zapasów tych produktów.
9. FLPP nie kredytuje zakupów produktów.
10. FLPP wyp∏acaç b´dzie Dystrybutorowi premie z tytu∏u dokonanych przez
niego zakupów produktów FLP na zasadach okreÊlonych w Planie Marketingowym FLP. W rozumieniu Zasad Dzia∏alnoÊci FLPP produktem
FLP nie sà materia∏y szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez FLPP.
11. FLPP mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP. Rozwiàzanie umowy
przez FLPP wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiàzania niniejszej umowy Dystrybutor mo˝e zwróciç
do FLPP zakupione przez siebie produkty FLP, po cenie i na warunkach
okreÊlonych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.
13. Dystrybutor mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym,
bez podania przyczyn. Rozwiàzanie umowy przez Dystrybutora wymaga
formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiàzuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro
G∏ówne FLPP w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà zastosowanie majà przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów,
które nie dajà si´ rozwiàzaç w drodze polubownej, do ich rozstrzygania
właÊciwym b´dzie sàd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okr´gu Maricopa

DANE DOTYCZÑCE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ DYSTRYBUTORA*:

DANE DOTYCZÑCE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ DYSTRYBUTORA*:

Nazwa firmy:

Nazwa firmy:
nr domu:

Adres firmy:
kod pocztowy:

nr lokalu:

nr domu:

Adres firmy:

miejscowoÊç:

kod pocztowy:

miejscowoÊç:

Telefon do firmy:

Telefon do firmy:

Nazwa banku prowadzàcego rachunek bankowy firmy:

Nazwa banku prowadzàcego rachunek bankowy firmy:

numer rachunku bankowego:

nr lokalu:

numer rachunku bankowego:

Firma posiada numer REGON:

Firma posiada numer REGON:

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

Firma jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:

Firma jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:

DATA: rok, miesiàc, dzieƒ:

DATA: rok, miesiàc, dzieƒ:

PODPIS DYSTRYBUTORA

* FLPP zastrzega sobie prawo do za˝àdania przedstawienia przez Dystrybutora nast´pujàcych dokumentów:
– wpis do ewidencji działalnoÊci gospodarczej
– REGON
– NIP
– wypis z KRS w przypadku osób prawnych (spółka jawna, z o.o., S.A., komandytowa)

* FLPP zastrzega sobie prawo do za˝àdania przedstawienia przez Dystrybutora nast´pujàcych dokumentów:
– wpis do ewidencji działalnoÊci gospodarczej
– REGON
– NIP
– wypis z KRS w przypadku osób prawnych (spółka jawna, z o.o., S.A., komandytowa)

Informujemy, ˝e dane osobowe Dystrybutora sà przetwarzane przez FLPP wyłàcznie dla celów zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzków FLPP
wynikajàcych z niniejszej umowy oraz Zasad DziałalnoÊci FLPP i podlegajà ochronie zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
Dystrybutor ma prawo wglàdu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia i aktualizacji.

2012.07

PODPIS DYSTRYBUTORA

Informujemy, ˝e dane osobowe Dystrybutora sà przetwarzane przez FLPP wyłàcznie dla celów zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzków FLPP
wynikajàcych z niniejszej umowy oraz Zasad DziałalnoÊci FLPP i podlegajà ochronie zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
Dystrybutor ma prawo wglàdu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia i aktualizacji.

2012.07

1.

UMOWA
DYSTRYBUTORA

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

UMOWA
DYSTRYBUTORA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,
tel. (48 22) 456 43 56÷59, fax (48 22) 456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
www.flpp.com.pl
www.foreverliving.com

Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów FLP prowadzona przez Dystrybutora na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP stanowiàcymi integralnà cz´Êç niniejszej
umowy.
Niniejsza umowa nie stanowi umowy o prac´ pomi´dzy Dystrybutorem
i FLPP i nie jest pe∏nomocnictwem dla Dystrybutora do oficjalnego reprezentowania FLPP.
Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiàzki z niej
wynikajàce nie mogà byç przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku
Êmierci Dystrybutora prawa i obowiàzki wynikajàce z niniejszej umowy
mogà zostaç przekazane prawowitemu spadkobiercy Dystrybutora.
Dystrybutor dzia∏a we w∏asnym imieniu, na w∏asny rachunek.
Dystrybutor przed podj´ciem dzia∏alnoÊci zobowiàzany jest zapoznaç si´
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP.
Dystrybutor zobowiàzany jest prowadziç dzia∏alnoÊç zgodnie z Zasadami
Dzia∏alnoÊci FLPP, dbaç o dobre imi´ firmy oraz w∏aÊciwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad
Dzia∏alnoÊci FLPP stanowià jednoczeÊnie modyfikacj´ niniejszej umowy.
Dystrybutor ma obowiàzek na bie˝àco Êledziç ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywaç do nich swojà dzia∏alnoÊç.
Dystrybutor zobowiàzuje si´ wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci
materia∏y reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez
FLPP. Wszelkie materia∏y nie pochodzàce od FLPP, które Dystrybutor
zamierza wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci wymagajà pisemnej akceptacji Dzia∏u Marketingu FLPP.

8. Dystrybutor dokonuje zakupów produktów FLP w iloÊciach, które jest
w stanie zu˝yç bàdê rozprowadziç do klientów, bez robienia nadmiernych
zapasów. Przyjmuje si´, ˝e Dystrybutor nie mo˝e kupowaç nast´pnych
produktów, dopóki nie zu˝yje, bàdê rozprowadzi 75% posiadanych
zapasów tych produktów.
9. FLPP nie kredytuje zakupów produktów.
10. FLPP wyp∏acaç b´dzie Dystrybutorowi premie z tytu∏u dokonanych przez
niego zakupów produktów FLP na zasadach okreÊlonych w Planie Marketingowym FLP. W rozumieniu Zasad Dzia∏alnoÊci FLPP produktem
FLP nie sà materia∏y szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez FLPP.
11. FLPP mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP. Rozwiàzanie umowy
przez FLPP wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiàzania niniejszej umowy Dystrybutor mo˝e zwróciç
do FLPP zakupione przez siebie produkty FLP, po cenie i na warunkach
okreÊlonych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.
13. Dystrybutor mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym,
bez podania przyczyn. Rozwiàzanie umowy przez Dystrybutora wymaga
formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiàzuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro
G∏ówne FLPP w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà zastosowanie majà przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów,
które nie dajà si´ rozwiàzaç w drodze polubownej, do ich rozstrzygania
właÊciwym b´dzie sàd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okr´gu Maricopa

UMOWA
DYSTRYBUTORA

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,
tel. (48 22) 456 43 56÷59, fax (48 22) 456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
www.flpp.com.pl
www.foreverliving.com

Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów FLP prowadzona przez Dystrybutora na zasadach marketingu sieciowego, zgodnie
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP stanowiàcymi integralnà cz´Êç niniejszej
umowy.
Niniejsza umowa nie stanowi umowy o prac´ pomi´dzy Dystrybutorem
i FLPP i nie jest pe∏nomocnictwem dla Dystrybutora do oficjalnego reprezentowania FLPP.
Niniejsza umowa ma charakter podmiotowy, a prawa i obowiàzki z niej
wynikajàce nie mogà byç przekazane innej osobie. Jedynie w przypadku
Êmierci Dystrybutora prawa i obowiàzki wynikajàce z niniejszej umowy
mogà zostaç przekazane prawowitemu spadkobiercy Dystrybutora.
Dystrybutor dzia∏a we w∏asnym imieniu, na w∏asny rachunek.
Dystrybutor przed podj´ciem dzia∏alnoÊci zobowiàzany jest zapoznaç si´
z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLPP.
Dystrybutor zobowiàzany jest prowadziç dzia∏alnoÊç zgodnie z Zasadami
Dzia∏alnoÊci FLPP, dbaç o dobre imi´ firmy oraz w∏aÊciwe prezentowanie jej produktów i Planu Marketingowego. Ewentualne zmiany Zasad
Dzia∏alnoÊci FLPP stanowià jednoczeÊnie modyfikacj´ niniejszej umowy.
Dystrybutor ma obowiàzek na bie˝àco Êledziç ewentualne zmiany tych zasad i dostosowywaç do nich swojà dzia∏alnoÊç.
Dystrybutor zobowiàzuje si´ wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci
materia∏y reklamowe, promocyjne i informacyjne dostarczane przez
FLPP. Wszelkie materia∏y nie pochodzàce od FLPP, które Dystrybutor
zamierza wykorzystywaç w swojej dzia∏alnoÊci wymagajà pisemnej akceptacji Dzia∏u Marketingu FLPP.

8. Dystrybutor dokonuje zakupów produktów FLP w iloÊciach, które jest
w stanie zu˝yç bàdê rozprowadziç do klientów, bez robienia nadmiernych
zapasów. Przyjmuje si´, ˝e Dystrybutor nie mo˝e kupowaç nast´pnych
produktów, dopóki nie zu˝yje, bàdê rozprowadzi 75% posiadanych
zapasów tych produktów.
9. FLPP nie kredytuje zakupów produktów.
10. FLPP wyp∏acaç b´dzie Dystrybutorowi premie z tytu∏u dokonanych przez
niego zakupów produktów FLP na zasadach okreÊlonych w Planie Marketingowym FLP. W rozumieniu Zasad Dzia∏alnoÊci FLPP produktem
FLP nie sà materia∏y szkoleniowe, informacyjne i promocyjne dostarczane przez FLPP.
11. FLPP mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym z przyczyn wymienionych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP. Rozwiàzanie umowy
przez FLPP wymaga formy pisemnej.
12. W przypadku rozwiàzania niniejszej umowy Dystrybutor mo˝e zwróciç
do FLPP zakupione przez siebie produkty FLP, po cenie i na warunkach
okreÊlonych w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.
13. Dystrybutor mo˝e rozwiàzaç niniejszà umow´ w trybie natychmiastowym,
bez podania przyczyn. Rozwiàzanie umowy przez Dystrybutora wymaga
formy pisemnej.
14. Niniejsza umowa obowiàzuje od dnia jej zatwierdzenia przez Biuro
G∏ówne FLPP w Warszawie.
15. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà zastosowanie majà przepisy Kodeksu cywilnego.
16. W przypadku zaistnienia wynikłych na tle niniejszej umowy sporów,
które nie dajà si´ rozwiàzaç w drodze polubownej, do ich rozstrzygania
właÊciwym b´dzie sàd odpowiedniej jurysdykcji w USA, w stanie Arizona, w okr´gu Maricopa

DANE DOTYCZÑCE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ DYSTRYBUTORA*:

DANE DOTYCZÑCE DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ DYSTRYBUTORA*:

Nazwa firmy:

Nazwa firmy:
nr domu:

Adres firmy:
kod pocztowy:

nr lokalu:

miejscowoÊç:

nr domu:

Adres firmy:
kod pocztowy:

miejscowoÊç:

Telefon do firmy:

Telefon do firmy:

Nazwa banku prowadzàcego rachunek bankowy firmy:

Nazwa banku prowadzàcego rachunek bankowy firmy:

numer rachunku bankowego:

nr lokalu:

numer rachunku bankowego:

Firma posiada numer REGON:

Firma posiada numer REGON:

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

Firma jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:

Firma jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP:

DATA: rok, miesiàc, dzieƒ:

DATA: rok, miesiàc, dzieƒ:

PODPIS DYSTRYBUTORA

PODPIS DYSTRYBUTORA

* FLPP zastrzega sobie prawo do za˝àdania przedstawienia przez Dystrybutora nast´pujàcych dokumentów:
– wpis do ewidencji działalnoÊci gospodarczej
– REGON
– NIP
– wypis z KRS w przypadku osób prawnych (spółka jawna, z o.o., S.A., komandytowa)

* FLPP zastrzega sobie prawo do za˝àdania przedstawienia przez Dystrybutora nast´pujàcych dokumentów:
– wpis do ewidencji działalnoÊci gospodarczej
– REGON
– NIP
– wypis z KRS w przypadku osób prawnych (spółka jawna, z o.o., S.A., komandytowa)

Informujemy, ˝e dane osobowe Dystrybutora sà przetwarzane przez FLPP wyłàcznie dla celów zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzków FLPP
wynikajàcych z niniejszej umowy oraz Zasad DziałalnoÊci FLPP i podlegajà ochronie zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
Dystrybutor ma prawo wglàdu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia i aktualizacji.

Informujemy, ˝e dane osobowe Dystrybutora sà przetwarzane przez FLPP wyłàcznie dla celów zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzków FLPP
wynikajàcych z niniejszej umowy oraz Zasad DziałalnoÊci FLPP i podlegajà ochronie zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
Dystrybutor ma prawo wglàdu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia i aktualizacji.

