Zasady i Procedury. Regulamin Klubu ECOLEVEL
Dokument ten zawiera zasady i procedury, które b
kszta towa y relacj Dystrybutora
z Ecolevel Sp. z o.o. Obowi zkiem Dystrybutora jest zapoznanie si z nimi oraz
przeanalizowanie ich przed podpisaniem umowy ze Spó .
Przypisy znajduj si na ko cu dokumentu.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stosuj si od 1 stycznia 2010 r.
1. WPROWADZENIE
1.1 W tre ci niniejszego dokumentu potencjalny Dystrybutor (osoba fizyczna, firma lub
spó ka) jest okre lany jako „Dystrybutor”, „Kandydat na Dystrybutora” lub „Przedstawiciel”.
Ecolevel Sp. z o.o. polsko spó ka posiadaj ca g ówn siedzib w Warszawie, województwo
mazowieckie, Polska jest dalej zwana „Spó ”, co dotyczy równie wszystkich
przedsi biorstw zale nych wewn trz grupy spó ek Ecolevel Sp. z o.o.. Lokalna,
stowarzyszona z Ecolevel Sp. z o.o. spó ka dzia aj ca w kraju g ównego miejsca pobytu
Dystrybutora jest zwana dalej jako Lokalna Ecolevel Sp. z o.o.
1.2 Szczegó owe krajowe wymagania prawne, do których Dystrybutor musi si stosowa w
kraju g ównego miejsca pobytu Dystrybutora, pojawiaj si w przypisach niniejszego
dokumentu. Termin zbiorczy „Ecolevel Sp. z o.o.” jest u ywany ka dorazowo w odniesieniu
do dzia alno ci biznesowej grupy Ecolevel Sp. z o.o. (w czaj c wszystkie dzia ania
wszystkich przedsi biorstw zale nych grupy spó ek Ecolevel Sp. z o.o.), o ile nie ma
wyra nego odniesienia do Spó ki lub Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.
1.3 Dla obopólnej korzy ci dzia alno ci gospodarczej Dystrybutora oraz dzia alno ci Ecolevel
Sp. z o.o. i jej innych Dystrybutorów, Dystrybutor zgadza si przestrzega zamieszczonych w
tym dokumencie procedur, uwzgl dniaj c zmiany jakie Ecolevel Sp. z o.o. mo e wprowadza
na podstawie obowi zuj cej Umowy Niezale nego Dystrybutora.
Dokument Zasady i Procedury razem z dokumentem Plan Marketingowy oraz Umow
Dystrybutorsk Ecolevel Sp. z o.o. tworz Umow trzech podmiotów: Spó ki, Dystrybutora
oraz Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o..
Je eli Dystrybutor potrzebuje jakiejkolwiek pomocy w zrozumieniu tych procedur, jest
proszony o skontaktowanie si z biurami Ecolevel Sp. z o.o..
2. JAK ZOSTA NIEZALE NYM DYSTRYBUTOREM
2.1 Osoby pe noletnie i posiadaj ce zdolno do czynno ci prawnych, mog zosta
Niezale nym Dystrybutorem w kraju g ównego miejsca pobytu Dystrybutora poprzez nabycie
produktu startowego i innego z oferty bezpo rednio od Spó ki oraz podpisanie Umowy
Dystrybutorskiej Ecolevel Sp. z o.o. Dodatkowo, w momencie podpisywania wy ej
wymienionych dokumentów, Dystrybutor b dzie obci ony jednorazow op at rejestracyjn .
Od momentu podpisania Umowy Dystrybutor mo e prowadzi Czynno ci Dystrybutora w
kraju g ównego miejsca pobytu
Dystrybutora. Przyk adowy zakres Czynno ci i Uprawnie Dystrybutora to:
(i) Sk adanie hurtowych zamówie i p acenie za te zamówienia z tytu u relacji
dystrybutorskiej ze Spó ;
(ii) Sponsorowanie Preferowanych Klientów i Dystrybutorów;
(iii) Sprzedawanie, dawanie w prezencie lub dystrybucja w jakikolwiek inny sposób
produktów lub us ug Spó ki, próbek produktów lub artyku ów promocyjnych;
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(iv) Prowadzenie, sponsorowanie lub zapraszanie potencjalnych Dystrybutorów do
uczestniczenia w spotkaniach dotycz cych mo liwo ci biznesowych, spotkaniach
dotycz cych produktu lub spotkaniach szkoleniowych;

2.2 Dystrybutor mo e zosta Dyrektorem i otrzymywa dodatkowe wiadczenia przynale ne
Dystrybutorowi na poziomie dyrektorskim poprzez spe nienie oraz stosowanie si do
wymaga kwalifikacji kierowniczych przedstawionych w Aneksie do niniejszej Umowy i w
Planie Marketingowym.
2.3 W przypadku gdy Dystrybutor ma zamiar prowadzi dzia alno gospodarcz w jednym
lub kilku z krajów, które nie zosta y umieszczone w punkcie 1.1., zobowi zany jest do
podpisania osobnych umów dystrybutorskich (Mi dzynarodow Umow Sponsorsk [ang.
International Sponsor Agreement, ISA] oraz Umowy Nabywania Produktów [ang. Product
Purchase Agreement, PPA]) oraz jest zobowi zany do zapoznania si i stosowania si do
odpowiednich przepisów prawnych danego kraju. Dystrybutor mo e kupowa produkty
Ecolevel Sp. z o.o. i sponsorowa inne osoby jako Dystrybutorów Ecolevel Sp. z o.o., je eli
oni rezydentami kraju, który Spó ka zadeklarowa a jako kraj otwarty na dzia alno
biznesow (Kraj Autoryzowany), poprzez podpisanie Umów ze Spó oraz z lokalnym
przedsi biorstwem zale nym w danym kraju (szczegó y dotycz ce krajów otwartych mo na
uzyska od Ecolevel Sp. z o.o.). W ka dym takim kraju, gdzie Dystrybutor mo e zosta
zaakceptowany, zobowi zany jest do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej zgodnie z liter
prawa i zasadami etyki handlowej oraz nie dokonywania adnych dzia ,
które mog yby zaszkodzi reputacji Ecolevel Sp. z o.o., jej Dystrybutorów lub klientów.
Spó ka oraz lokalne przedsi biorstwo zale ne od Ecolevel Sp. z o.o. musi zaakceptowa i
uzna odpowiednie umowy przed podj ciem jakiejkolwiek mi dzynarodowej dzia alno ci
przez Dystrybutora.
2.4 O ile Spó ka wyra nie nie zabroni a prowadzenia wszelkich czynno ci przed
marketingowych w danym kraju, Dystrybutor mo e podj pewne dzia ania jeszcze przed
oficjalnym otwarciem danego Kraju Autoryzowanego. Dzia ania takie s ograniczone do
rozdawania wizytówek oraz prowadzenia, organizowania i uczestniczenia w spotkaniach, w
których liczba uczestników, w czaj c Dystrybutora, nie przekracza pi ciu osób. Inne
dzia ania, w szczególno ci: czynno ci marketingowe i dystrybucyjne produktów
lub mo liwo ci biznesowych, s zakazane, chyba e s prowadzone za specjaln zgod
otrzyman od Spó ki.
3. MO LIWO CI BIZNESOWE
3.1 Dystrybutor wyra a zgod na prowadzenie sprzeda y detalicznej produktów Ecolevel Sp.
z o.o. i zapoznanie si z tymi produktami. Dystrybutor zobowi zuje si do zapewnienia
indywidualnej obs ugi klienta detalicznego poprzez prowadzenie dzia alno ci w sposób
etyczny. W celu rozbudowania przedsi biorstwa Dystrybutora czy sieci dystrybucyjnej
wskazane jest zapoznanie si przez Dystrybutora z opisem poszczególnych poziomów awansu
Dystrybutora oraz z Planem Kompensacyjnym.
3.2 Dystrybutor pozostaje osob samodzielnie prowadz
dzia alno gospodarcz , która nie
posiada prawa do nabywania praw w imieniu Ecolevel Sp. z o.o. lub do zaci gania
zobowi za w jej imieniu. Jako niezale ny przedsi biorca, Dystrybutor prowadzi dzia alno
w sposób przez siebie zorganizowany, w szczególno ci w wybranych przez siebie godzinach,
za wyj tkiem ustale niniejszej Umowy. Dystrybutor jest odpowiedzialny za wszelkie koszty
powsta e podczas prowadzenia swojej dzia alno ci gospodarczej, w czaj c odpowiednie
podatki i ubezpieczenie. Ecolevel Sp. z o.o. mo e poprosi o przedstawienie dowodu, e
Dystrybutor jest legalnie/prawid owo zarejestrowany jako niezale ny kontrahent, w celu
zap acenia prowizji.
3.3 Podczas sprzeda y produktów jakiemukolwiek klientowi Dystrybutor musi stosowa si
do warunków handlowych w zakresie sprzeda y towarów odbiorcom detalicznym oraz
dostarczy mu dowód sprzeda y detalicznej w formie zaakceptowanej przez
Ecolevel Sp. z o.o..

3.4 Dystrybutor nie ma zagwarantowanego okre lonego dochodu, ani adnego poziomu zysku
czy efektywno ci przedsi biorstwa. Twój zysk i efektywno przedsi biorstwa, mog zosta
osi gni te jedynie poprzez efektywn detaliczn sprzeda produktów Ecolevel Sp. z o.o. i
detaliczn sprzeda sieci sprzeda y Dystrybutora. Spó ka zobowi zuje si zap aci
Dystrybutorowi prowizj od przychodów osi gni tych z tytu u umów sprzeda y, ( zgodnie z
zasadami okre lonymi w aktualnej edycji Planu Marketingowego) zawartych przez osoby
bezpo rednio lub po rednio wprowadzone przez Dystrybutora w jakimkolwiek kraju, który
Spó ka zadeklarowa a jako otwarty dla dzia alno ci biznesowej i w którym Dystrybutor jest
autoryzowany do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Dystrybutor wyra a zgod na
otrzymanie wynagrodzenie od Spó ki lub jej autoryzowanego przedstawiciela, w kraju
ównego miejsca pobytu Dystrybutora, okre lonym zgodnie z dokumentem potwierdzaj cym
to samo Dystrybutora.
3.5 Wynagrodzenie nie przys uguje Dystrybutorowi za czynno ci sponsorowania lub
wprowadzania innych Dystrybutorów do struktury Ecolevel Sp. z o.o.. Zestawienia prowizji
sk adaj cych si na nale ne Dystrybutorowi wynagrodzenie b dzie dor czane Dystrybutorowi
w okresach miesi cznych. Zestawienia te b
równie zawiera list Dystrybutorów w sieci
sprzeda y Dystrybutora otrzymuj cego zestawienie. Przedmiotowa lista pozostaje w asno ci
Spó ki, a Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. posiada upowa nienie do dysponowania ni , przy czym
Dystrybutor otrzyma dalsze upowa nienie do jej u ywania w wy cznie w celach zwi zanych
z prowadzeniem przedsi biorstwa Dystrybutora; lista ta nie mo e by kopiowana ani
przekazywana adnej osobie trzeciej. W przypadku naruszania opisanego w zdaniu
poprzednim zobowi zania Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. jest uprawniona do za dania zwrotu
wszystkich zestawie . Na danie to Dystrybutor musi zwróci
kompletn list do Ecolevel Sp. z o.o. Wszelkie wierzytelno ci przys uguj ce Dystrybutorowi
wobec Ecolevel Sp. z o.o. mog zosta skompensowane/potr cone z wierzytelno ciami
przys uguj cymi Ecolevel Sp. z o.o./ wobec Dystrybutora, zgodnie z zapisem paragrafu
niniejszego dokumentu dotycz cym zwrotu produktów.
3.6 Dystrybutor nie posiada wy czno ci do prowadzenia dzia alno ci na adnym z terenów,
na których ma uprawnienie do dzia ania.
4. TWOJA UMOWA
4.1 Niniejsza Umowa jest zawarta z Dystrybutorem, który jest jej stron i dzia a w imieniu
asnym oraz nie mo e by scedowana lub przeniesiona w jakikolwiek inny sposób na stron
trzeci bez pisemnego pozwolenia Spó ki lub Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.. Dystrybutor nie
mo e uczestniczy lub otrzymywa dochodu z wi cej ni jednej relacji dystrybutorskiej z
Ecolevel Sp. z o.o. przez ca y okres zwi zania niniejsz umow .
4.2 W przypadku osób prowadz cych wspólne gospodarstwo domowe ( zarówno ma onków
jak i konkubentów), zawarta mo e by tylko jedna umowa dystrybutorska. W przypadku
wykonywania czynno ci dystrybutorskich wspólnie przez dwie lub wi cej osób (dotyczy
zarówno spó ek prawa handlowego, jak i ma
stwa / konkubentów), osoby te zobowi zuj
si do zawarcia umowy spó ki cywilnej lub umowy spó ki jawnej, a w konsekwencji do
ponoszenia solidarnej odpowiedzialno wobec Ecolevel Sp. z o.o. za podj te dzia ania.
4.3 Now relacj dystrybutorsk w innej linii sponsorowania Dystrybutor mo e ustanowi
jedynie w nast puj cych okoliczno ciach: (A) Je li w ci gu ubieg ych dwóch lat Dystrybutor
posiada tytu Dyrektor Bia y lub wy szy, wówczas przed ustanowieniem nowej relacji
dystrybutorskiej Dystrybutor musi przerwa wykonywanie „Czynno ci Dystrybutorskich” na
okres roku; (B) Je li w ci gu ubieg ych dwóch lat Dystrybutor posiada tytu u Dyrektor Bia y
lub tytu wy szy ni Dyrektor Bia y, to przed ustanowieniem nowej relacji dystrybutorskiej
Dystrybutor musi przerwa wykonywanie Czynno ci Dystrybutorskich na okres sze ciu
miesi cy. Je li poprzednio Dystrybutor wykonywa Czynno ci Dystrybutorskie w innej linii
sponsorowania, Dystrybutor nie mo e w adnym okresie naby udzia ów ani po czy si z

istniej
ju relacj dystrybutorsk z innej linii sponsorowania. Dystrybutor nie mo e
posiada ani naby obecnych lub przysz ych udzia ów w cicielskich w innej relacji
dystrybutorskiej ani te ustanowi innej relacji dystrybutorskiej w imieniu cz onka rodziny
osoby nie spokrewnionej. Przez u yte wy ej okre lenie „Czynno ci Dystrybutorskie”
rozumie si : podpisywanie Umowy Dystrybutorskiej, nabywanie od Spó ki produktów lub
zwracanie do Spó ki produktów, sponsorowanie nowych Dystrybutorów b
inne czynno ci,
co do których Spó ka ma wy czne uprawnienie do oznaczenia „jako znacz ce dzia ania
promocyjne zwi zane z przedsi biorstwem Spó ki „. Osoba, która uprzednio by a
Dystrybutorem b cy Dyrektor Bia y lub wy szym nie mo e w adnym czasie przej
wcze niej istniej cej relacji Dystrybutorskiej (nawet je li poprzedni Dyrektor nie prowadzi
czynno ci dystrybutorskiej d ej ni ponad rok).
4.4 Zakazane jest, bez wzgl du na okoliczno ci, zach canie przez Dystrybutora lub
nak anianie przez Dystrybutora innego Dystrybutora do zmiany Sponsora, jak równie
wspomaganie takiej procedury.
4.5 Zakazane jest nak anianie przez Dystrybutora oraz zach canie przez Dystrybutora innego
Dystrybutora, który nie by sponsorowany przez danego Dystrybutora, do sprzedawania lub
kupowania produktów lub us ug innych ni oferowane przez Ecolevel Sp. z o.o..
4.6 Zakazane jest nak anianie przez Dystrybutora oraz zach canie przez Dystrybutora, nie
cych Dystrybutorami klientów (Preferowanych Klientów), którzy zdecydowali si na
nabywanie produktów poprzez automatyczne zamówienie dostaw, gdzie produkty s co
miesi c automatycznie wysy ane do klienta na podstawie sta ego zamówienia – w innej linii
sponsorowania, o ile taki Preferowany Klient nie anulowa swojego automatycznego
zamówienia dostaw i nie kupowa produktów od Spó ki przez okres sze ciu miesi cy.
Powy szy okres oczekiwania obowi zuje równie wtedy, gdy Preferowany Klient
postanowi zarejestrowa si jako Dystrybutor w innej linii sponsorowania.
4.7 W przypadku, gdy Spó ka stwierdzi, e dosz o do nieprawid owej zmiany linii
sponsorowania, Dystrybutor mo e zosta ukarany, a druga relacja dystrybutorska zostanie
rozwi zana i po czona z pierwsz relacj dystrybutorsk . Spó ka mo e równie na
kary
na ka dego Dystrybutora, który nak ania b
zach ca innego Dystrybutora do zmiany linii
sponsorowania.
4.8 Niniejszym Dystrybutor wyra a zgod na gromadzenie i przetwarzanie danych, w tym
jego danych osobowych, wyszczególnionych w Umowie, jak równie danych, w tym danych
osobowych zebranych w trakcie wykonywania Umowy i Czynno ci Dystrybutorskich
Dystrybutora, albowiem ich gromadzenie i przetwarzanie jest konieczne dla funkcjonowania
Ecolevel Sp. z o.o., koordynacji sieci dystrybutorskiej Ecolevel Sp. z o.o. oraz wykonywania
przez Spó jej obowi zków wynikaj cych z niniejszej Umowy. Dostarczenie informacji
o danych wskazanych powy ej jest warunkiem cz onkostwa Dystrybutora w tej sieci. Zebrane
dane s u ywane przez wewn trzne i zewn trzne dzia y, które bior udzia w zarz dzaniu
sieci dystrybucji Ecolevel Sp. z o.o.. Dane te mog zosta przekazane poza Europejski
Obszar Gospodarczy w celu ich przetwarzania przez Spó . Mog one zosta przekazane
innym Dystrybutorom zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Dystrybutor ma prawo wgl du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.9 Dystrybutor, podczas podpisywania Umowy, zobowi zany jest do uiszczenia
jednorazowej op aty rejestracyjnej. W przypadku z enia przez Dystrybutora wypowiedzenia
Umowy cz cej go ze Spó w ci gu 14 dni od daty jej podpisania, kwota zap acona za
powy sz op at b dzie zwrócona Dystrybutorowi.
5. ZOBOWI ZANIA DYSTRYBUTORA
5.1 Dystrybutor jest osobi cie odpowiedzialny za zapoznanie si i stosowanie do przepisów
prawa polskiego oraz wyra a zgod na odbycie odpowiedniego szkolenie koniecznego do

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej zgodnie z prawem, etyk zawodow , efektywnie i
zgodnie z dokumentem Zasady i Procedury.
5.2 W adnym wypadku Dystrybutor nie jest uprawniony do dzia ania w imieniu Spó ki lub
zaci ga zobowi za w jej imieniu i na jej rachunek.
5.3 Dystrybutor wyra a zgod na stosowanie Kodeksów ustanowionych przez lokalne i
mi dzynarodowe Stowarzyszenia Sprzeda y Bezpo redniej (Federacja Europejskich
Stowarzysze Sprzeda y Bezpo redniej [ang. FEDSA]) oraz wiatow Federacja
Stowarzysze Sprzeda y Bezpo redniej [ang. WFDSA]), których
Spó ka mo e by lub jest cz onkiem. Kodeksy s dost pne do wgl du na stronach
internetowych Stowarzysze : www.fedsa.be oraz www.wfdsa.org.
5.4 Dystrybutor wyra a zgod na prowadzenie w ciwej dokumentacji sprzeda y i
zobowi zuje si zapewni wgl d do niej przez Spó
na ka de danie zg oszone przez
Spó . Dystrybutor zobowi zuje si do niezw ocznego przekazania Spó ce informacji o
jakichkolwiek zmianach w jego danych osobowych widniej cych na formularzu Umowy
Dystrybutorskiej lub innych dokumentach.
5.5 Dystrybutor zobowi zuje si nie rozpowszechnia adnych wprowadzaj cych w b d,
przesadnych lub fa szywych stwierdze o mo liwo ciach osi gni cia zysku oferowanych
przez Spó . Przed rozpocz ciem sponsorowania Dystrybutor wyra a zgod na uczestnictwo
w odpowiednim szkoleniu koniecznym do sponsorowania i zapewnienia w ciwego wsparcia
dla osób, które b dzie sponsorowa . Zakazane jest stosowanie przez Dystrybutora
nieuczciwych, zwodniczych lub wprowadzaj cych w b d praktyk rekrutacyjnych. Wszelkie
informacje o sprzeda y lub zarobkach musz by poparte udokumentowanymi faktami
wykazanymi w materia ach sprzeda y opublikowanych przez Spó .
5.6 Dystrybutor zobowi zuje si nie rozpowszechnia adnych wprowadzaj cych w b d,
przesadnych lub fa szywych twierdze dotycz cych produktów, jak równie nie opisywa
produktów w sposób inny ni opisany w bie cej literaturze Spó ki.
6. REKLAMOWANIE MO LIWO CI BIZNESOWYCH I PRODUKTÓW
6.1 Ka da odsprzeda produktów mo e by dokonana tylko poprzez metod sprzeda y
bezpo redniej, nie poprzez sklepy detaliczne. Sprzeda mo e by dokonywana poprzez
instytucje i punkty us ugowe, które generuj dochód g ównie poprzez wiadczenie us ug
zwi zanych z piel gnacj osobist , przez które rozumie si w szczególno ci: biura
zawodowych doradców zdrowia, kluby zdrowia, salony pi kno ci, studia paznokcia, gabinety
odnowy biologicznej i inne tego typu przedsi wzi cia dzia aj ce w oparciu o cz onkostwo
umawianie wizyt. Uczestnictwo w targach handlowych jest dopuszczalne pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Spó ki. Nazwa/logo Spó ki nie mog by wystawione
w miejscach, w których mog yby by ogl dane przez przechodz ce osoby. Podanie o zgod
na uczestniczenie w Targach musi by z one do lokalnego biura Ecolevel Sp. z o.o., a samo
uczestnictwo mo e si odbywa jedynie na podstawie otrzymanej odpowiednio wcze niej
pisemnej zgody Spó ki.
6.2 Dystrybutor ma prawo, po uzyskaniu uprzedniej zgody danego sklepu detalicznego i
zgody Spó ki, do umieszczenia stworzonych przez Spó pomocniczych materia ów
handlowych/ indywidualnych pomocniczych materia ów handlowych na terenie takiej
placówki. Pomocnicze materia y handlowe nie mog by jednak eksponowane w taki sposób,
aby przyci ga ogó publiczno ci do danego sklepu detalicznego.
6.3 Dystrybutor nie jest uprawniony do u ywania nazw handlowych lub innych znaków
towarowych Spó ki (za wyj tkiem u ycia ich w celach identyfikacji produktów) bez
wcze niejszej pisemnej zgody Spó ki. Dystrybutor o wiadcza, i ma wiadomo , e nazwy
handlowe i znaki towarowe Spó ki pozostaj w asno ci Spó ki i zobowi zuje si nie
narusza ich w aden sposób. Podczas promocji mo liwo ci biznesowych lub produktów
Dystrybutor zobowi zuje si do u ywania wy cznie literatury i innych materia ów

pomocniczych sprzedawanych poprzez Lokaln Ecolevel Sp. z o.o. lub pomocniczych
materia ów handlowych zatwierdzonych przez Spó .
6.4 Literatura Spó ki jest chroniona prawem autorskim i nie mo e by powielana bez
pisemnego zezwolenia.
6.5 Zakazane jest reklamowanie przez Dystrybutora Produktów oraz mo liwo ci
biznesowych, bez uzyskania wcze niejszego pisemnego zezwolenia od Spó ki.
6.6 Zakazane jest przepakowywanie, zmienianie opakowania lub oznakowa lub jakakolwiek
inna zmiana produktów dostarczonych przez Spó przed odsprzedaniem ich klientom.
Dystrybutor wyra a zgod na odsprzeda produktów tylko w tym kraju, dla którego zosta y
one oznakowane zgodnie z lokalnym prawem i zatwierdzone do sprzeda y. Zakazany jest
bezpo redni lub po redni import/export jakichkolwiek produktów lub pomocniczych
materia ów handlowych do któregokolwiek nieautoryzowanego kraju lub terytorium.
Dystrybutor, który zainteresowany jest sprzeda produkty poza krajem swojego g ównego
miejsca pobytu, powinien skontaktowa si ze Spó w celu uzyskania dalszych informacji.
6.7 Zakazane jest u ywanie wizytówek lub innych indywidualnych pomocniczych materia ów
handlowych zawieraj cych nazwy handlowe lub znaki logo Spó ki, o ile takie materia y nie
zosta y wyprodukowane przez Spó lub wyra nie zatwierdzone przez Spó .
6.8 Podczas promocji produktów lub us ug Spó ki przez Internet Dystrybutor ma prawo
ywa jedynie stron Dystrybutorów stworzonych przez Spó i stron oraz narz dzi
internetowych (tj. Dynamic Web Pages, Global Web Pages.) Spó ki. Dodatkowo ma prawo
tworzy strony przedstawiaj ce ogólne mo liwo ci biznesowe i/lub ogólne strony powitalne z
linkami do stron Spó ki lub Centrum Biznesowego, przy czym strony te nie mog zawiera
znaków firmowych Spó ki lub innych materia ów obj tych prawem autorskim, oraz nie mog
zawiera informacji o Spó ce, jej produktach, dzia alno ci gospodarczej lub zdj produktów i
personelu b
obiektów Korporacji. Za wyj tkiem przypadków okre lonych w
niniejszej Umowie, zakazane jest u ywanie przez Dystrybutora Internetu do promowania
Spó ki, w cznie z jej produktami i us ugami, w jakikolwiek inny sposób. W przypadku
naruszenia powy szych zasad Spó ka mo e za da od Dystrybutora natychmiastowego
usuni cia strony internetowej, która narusza zasady post powania Ecolevel Sp. z o.o., oraz
mo e zgodnie z Punktem 9 niniejszych Zasad i Procedur, podj inne dzia ania dyscyplinarne
wobec Dystrybutora. Strony internetowe Dystrybutora podlegaj równie nast puj cym
ograniczeniom:
(i) Je li uprzednio Dystrybutor osi gn i obecnie utrzymuje aktywny status ECOSPIN Z oty,
ma prawo tworzy swoje w asne, niezale ne strony internetowe w celu promowania
produktów i us ug Spó ki oraz mo liwo ci efektywnego prowadzenia przedsi biorstwa.
Jednak e, wszystkie strony, o których mowa w zdaniu poprzednim i wszelkie zmiany w ich
tre ci musz by uprzednio sprawdzone i zatwierdzone jako pomocnicze materia y handlowe
zgodnie z pkt.
6.7. niniejszych Zasad i Procedur oraz musz zawiera znak zatwierdzenia przez Spó .
Zmiany wprowadzone do takiej strony internetowej po uzyskaniu wst pnego znaku
zatwierdzenia wymagaj pisemnej autoryzacji przez reprezentanta Dzia u ds. Relacji
Dystrybutorskich.
(ii) Dystrybutor nie jest uprawniony do zamieszczania adnych informacji zastrze onych lub
zawieraj cych w asno intelektualn w poszczególnych nazwach domen/URL lub megatagach stron internetowych stworzonych przez Spó dla Dystrybutora lub niezale nych
stronach promuj cych ogólne mo liwo ci efektywnego prowadzenia przedsi biorstwa.
Dodatkowo, informacje zastrze one lub zawieraj ce w asno intelektualn nie mog by
yte jako „tapeta” na adnych stronach utrzymywanych przez Spó lub niezale nych
stronach promuj cych ogólne mo liwo ci efektywnego prowadzenia przedsi biorstwa.

(iii) Dystrybutor nie jest uprawniony do rejestrowania swoich stron internetowych w
wyszukiwarkach lub katalogach stron internetowych przy u yciu jakichkolwiek informacji
zastrze onych lub zawieraj cych w asno intelektualn .
(iv) Dystrybutor jest zobowi zany do promowania swoich stron internetowych
utrzymywanych przez Spó i/lub niezale nych stron promuj cych ogólne mo liwo ci
efektywnego prowadzenia przedsi biorstwa wy cznie poprzez kontakt osobisty z
potencjalnym klientem. Dystrybutor nie jest uprawniony do wysy ania informacji
dotycz cych swoich stron internetowych do osób, które nie poprosi y o informacje na temat
mo liwo ci biznesowych Spó ki lub jej produktów (tj. spam).
7. ZAMAWIANIE, SPRZEDAWANIE I ZWROT PRODUKTÓW
7.1 Dystrybutor jest uprawniony do zamawiania i nabywania produktów do odsprzeda y z
Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. zgodnie z jej aktualnymi warunkami sprzeda y dla
Dystrybutorów oraz w innych krajach, gdzie jest autoryzowany do prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
7.2 Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zgadza si podj nale yty wysi ek, aby zrealizowa
zamówienia Dystrybutora natychmiast po otrzymaniu zap aty, w zale no ci od dost pnych
zapasów. Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, asortymentu i
specyfikacji produktów wed ug w asnego uznania. Spó ka zawiadomi swoich Niezale nych
Dystrybutorów o ka dej zmianie w cenach, odpowiednio 30 dni od daty wprowadzenia takiej
zmiany.
7.3 Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia produktów,
je eli w jej opinii Dystrybutor utrzymuje lub zamierza utrzymywa nadmierne zapasy.
Dystrybutor zobowi zuje si do nie posiadania do w asnej dyspozycji wi cej ni uzasadniona
ilo ci produktów, co oznacza ilo , któr mo e nale ycie sprzeda lub zu
w ci gu jednego
miesi ca. Je eli w opinii Spó ki Dystrybutor kupuje lub zwraca produkty po to tylko, aby
utrzyma swój status Dystrybutora na poziomie kierowniczym, Spó ka mo e,
wed ug swego uznania, zmieni status dystrybutorski na odpowiadaj cy poziomowi
dzia alno ci Dystrybutora zgodnie z opisem w Planie Marketingowym.
7.4 Nast puj ce podpunkty maj zastosowanie do dokonywanych przez Dystrybutora
hurtowych zakupów z Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.:
(i) Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zgadza si wymieni na swój koszt ka dy wadliwy produkt lub
produkt uszkodzony podczas transportu/ dostawy, na nowy produkt, o ile Dystrybutor
przeka e Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. pisemne powiadomienie o tym fakcie w ci gu 10 dni od
daty zakupu.
(ii) Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zgadza si zwróci 90% ceny hurtowej (zawieraj cej VAT/
podatek zadatkowy, frachtu, prowizje i inne wiadczenia zwi zane z danym zakupem) za
ka dy produkt (za wyj tkiem indywidualnych pomocniczych materia ów handlowych), który
Dystrybutor zwróci w ci gu dwunastu miesi cy od daty zakupu. Warunkiem zwrotu jest
uzyskanie przez Dystrybutora numeru Autoryzacji Zwrotu (Return Merchandise Autorisation,
dalej jako RMA). Aby otrzyma swój numer RMA, nale y przedstawi faktur zakupu.
Dystrybutor zobowi zany jest do zwrotu produktów na w asny koszt do Lokalnej
Ecolevel Sp. z o.o., w idealnym stanie i nadaj cym si do dalszej sprzeda y, tzn. produkt
musi by nie otwarty, nie zmieniony, nadaj cy si od odsprzedania i ponownego
umieszczenia w ofercie sprzeda y. Zwrot pieni dzy nale nych Dystrybutorowi mo e nast pi ,
w szczególno ci w jeden z nast puj cych sposobów: poprzez udzielenie przez Spó
kredytu
do wysoko ci nale no ci, któr Dystrybutor winien otrzyma od Spó ki tytu em zwrotu;
przekazanie czeku bankowego, poprzez dokonanie przelewu bankowego, lub poprzez zwrotne
obci enie karty kredytowej. Odpowiednia forma zwrotu pieni dzy b dzie ustalona na
podstawie lokalnych procedur zwi zanych z p atno ci i w ciwych wskazanych powy ej
form p atno ci, chyba, e Dystrybutor w formie pisemnej zg osi Spó ce inn form

ni wskazana powy ej forma p atno ci. Zwrot pieni dzy b dzie dokonany wy cznie
nabywcy, który bezpo rednio zakupi produkt.
(iii) Za produkty sprzedawane w formie zestawów b
paczek, których cena zosta a
obni ona, nie
przys uguje zwrot pieni dzy, je eli ca y zestaw b
paczka nie zostanie zwrócony w ca ci i
w stanie nadaj cym si do ponownej sprzeda y. Nie ma mo liwo ci zwrotu pojedynczych
produktów, które by y cz ci zestawu o obni onej cenie.
7.5 Nast puj ce punkty maj zastosowanie do sprzeda y dla klientów detalicznych:
(i) Dystrybutor zobowi zuje si stosowa si do lokalnego prawa dotycz cego odst pienia od
umowy sprzeda y dokonanej dla klientów detalicznych na podstawie dowodu sprzeda y.
Je eli przepisy prawne przyznaj dodatkowe prawa, Dystrybutor zobowi zany jest do
zapoznania si z nimi i udzielenia ich klientowi detalicznemu. W takim przypadku
Dystrybutor jest zobowi zany do zwrotu klientowi detalicznemu ca ej zap aconej przez niego
kwoty cznie z podatkiem VAT.
(ii) Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. zgadza si wymieni ka dy produkt, który zostanie zwrócony
Dystrybutorowi przez Klienta detalicznego, o ile: 1) Dystrybutor powiadomi Lokaln
Ecolevel Sp. z o.o. w ci gu 30 dni od daty detalicznego zakupu; 2) Dystrybutor otrzyma od
Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. numer RMA i przeka e Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. dowód
sprzeda y detalicznej okre laj cy szczegó y dokonanej transakcji; oraz, 3) Dystrybutor
zwróci na w asny koszt nie zu yt cz
produktu do Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o..
7.6 Ecolevel Sp. z o.o. Enterprises jest w stanie zorganizowa wysy produktów to
wi kszo ci miast i g ównych obszarów rezydencyjnych w krajach, gdzie prowadzi swój
biznes.
8. GWARANCJA ODPOWIEDZIALNO CI ZA PRODUKT
8.1 Spó ka zapewni Dystrybutorowi ochron w przypadku roszcze wynikaj cych z tytu u
ywania produktów.
8.2 Dystrybutorzy, którzy b
stron w sporach dotycz cych roszcze wynikaj cych ze
sprzeda y produktu dla klienta, otrzymaj ochron ze strony Spó ki w uzasadnionych
granicach.
8.3 Ochrona Dystrybutora ze strony Spó ki nast puje tylko w przypadku, je eli Dystrybutor
wprowadza na rynek produkty zgodnie z niniejszym dokumentem Zasady i Procedury oraz
zgodnie z instrukcjami Spó ki dotycz cymi u ywania i wprowadzania na rynek
poszczególnych produktów. Spó ka mo e odmówi Dystrybutorowi ochrony, je eli
przepakowuje lub zmienia produkty, niedok adna nale ytej staranno ci lub upowszechnia
niekorzystne informacje o produkcie.
9. NARUSZENIE UMOWY
9.1 Je eli Dystrybutor naruszy którykolwiek z warunków umowy, Spó ka mo e, wed ug
asnego uznania, zdecydowa si na rozwi zanie Umowy lub na na enie jednej z
poni szych sankcji, przy czym rodzaj sankcji oraz zasady ich nak adania nie podlegaj
ograniczeniom:
(i) Pisemne ostrze enie informuj ce, e dalsze naruszanie postanowie spowoduje dalsze
sankcje;
(ii) Okres próby, w trakcie którego mo e zosta na ony na Dystrybutora obowi zek
podj cia dzia naprawczych. Spó ka ma prawo kontroli przestrzegania przez Dystrybutora
postanowie niniejszego dokumentu.
(iii) Cofni cie lub odmówienie przyznania nagrody, odmówienie uznania w publikacjach
Spó ki lub ograniczenie udzia u w imprezach sponsorowanych przez Spó przez okre lony
czas lub a do spe nienia okre lonych warunków;

(iv) Zawieszenie okre lonych przywilejów, w szczególno ci prawa do sk adania zamówienia,
uczestniczenia w programach Spó ki, awansowania wed ug Planu Marketingowego lub
uczestniczenia jako sponsor;
(v) Wstrzymanie wyp aty prowizji przez okre lony czas lub do czasu spe nienia wskazanych
przez Spó warunków.
(vi) Na enie op at karnych lub ukaranie w inny sposób dopuszczalny przez liter prawa;
(vii) Skierowanie powództwa zmierzaj cego do uzyskania orzeczenia nakazuj cego
zaniechanie dzia ania naruszaj cego warunki umowy lub inne rodki prawnie dost pne.
9.2 W przypadku je eli Spó ka uzyska informacje o naruszeniu przez Dystrybutora
postanowie umów cz cych go ze Spó lub w przypadku otrzymania za alenia lub pro by
o mediacje z Dystrybutorem, ma zastosowanie nast puj ca procedura:
(i) Spó ka zobowi zana jest do pisemnego powiadomienia o zamiarze na enia na
Dysrrybutora sankcji za naruszenie postanowie umów cz cych Dystrybutora ze Spó
(ii) Spó ka udzieli Dystrybutorowi 20 – dniowego terminu od daty dor czenia pisma
powiadamiaj cego, na przedstawienie jego stanowiska, celem rozpatrzenia sprawy przez
Komisj ds. Dystrybutorów (ang. Distributor Conduct Review Committee - DCRC).
(iii) W oparciu o wszelkie informacje uzyskane w toku post powania wyja niaj cego
prowadzonego przez Spó w celu ustalenia rzeczywistego stanu faktycznego, w tym w
oparciu o wyja nienia Dystrybutora Spó ka podejmie decyzje odno nie odpowiednich sankcji
w stosunku do Dystrybutora z rozwi zaniem umowy w cznie,. Spó ka zachowuje prawo
na enia sankcji za ka de poszczególne naruszenie warunków Umowy. Spó ka natychmiast
poinformuje Dystrybutora o swojej decyzji. Ka da na ona sankcja b dzie skuteczna od daty
wys ania powiadomienia.
(iv) Dystrybutor mo e z
za alenie od decyzji do Komisji Odwo awczej (ang. Internal
Appeals Review).
(v) Wszelkie spory lub roszczenia powsta e w zwi zku z niniejsz Umow nie rozstrzygni te
przez powy sz procedur , b
spory pomi dzy dystrybutorami powsta e w zwi zku z ich
relacjami umownymi jako niezale nych kontrahentów Ecolevel Sp. z o.o., b
przedk adane
do mediacji w Warszawie, Polska, a w przypadku braku ugodowego rezultatu mediacji,
trwaj cy spór zostanie rozstrzygni ty przez wi cy arbitra w tej samej lokalizacji.
10. ODSZKODOWANIE
10.1 Dystrybutor zobowi zany jest do zrekompensowania Spó ce wszelkich szkód
powsta ych wskutek naruszenia przez niego jakichkolwiek postanowie Umowy
Dystrybutorskiej. Spó ka nie b dzie zobowi zana na naprawienia adnych szkód (w czaj c
szkody po rednie) poniesionych przez Dystrybutora, powsta ych w wyniku wypowiedzenia
niniejszej Umowy przez Spó .
11. WCZE NIEJSZE WYPOWIEDZENIE
11.1 Dystrybutor ma prawo, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, wypowiedzie ze
skutkiem natychmiastowym niniejsz Umow w ci gu 14 dni od momentu jej podpisania,
poprzez z enie pisemnego wypowiedzenia do Spó ki. W przypadku opisanym w zdaniu
poprzednim Dystrybutor ma prawo:
(i) Do odzyskania wszystkich kwot, które zap aci na korzy którejkolwiek spó ki lub innych
Dystrybutorów w zwi zku ze swoim uczestnictwem w systemie sprzeda y lub które zap aci
innym Dystrybutorom zgodnie z warunkami systemu sprzeda y; oraz
(ii) Do zwrotu do Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. wszelkich towarów, które naby w ci gu tego
okresu korzystaj c z systemu sprzeda y, i które pozostaj niesprzedane, o ile takie
niesprzedane towary pozostaj w stanie, w jakim by y w momencie zakupu (w w stanie
nadaj cym si do ponownej sprzeda y), oraz do odzyskania wszystkich kwot zap aconych za
te towary; oraz

(iii) Odwo jak kolwiek us ug , któr zamówi w ci gu tego okresu korzystaj c z systemu
sprzeda y oraz odzyska wszystkie kwoty zap acone za takie us ugi, które nie zosta y jeszcze
wykonane.
11.2 W celu odzyskania zap aconych kwot zgodnie z powy szymi podpunktami (i) lub (iii),
Dystrybutor zobowi zany jest do z enia w ci gu 14 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy w Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. pisemnego wypowiedzenia, zawieraj cego wniosek o
zwrot. Ecolevel Sp. z o.o. dokona zwrotu kwot przys uguj cych Dystrybutorowi zgodnie z
Umow , w ci gu odpowiedniego okresu czasu10 od daty otrzymania takiego wypowiedzenia.
11.3 W celu odzyskania zap aconych kwot zgodnie z powy szym podpunktem (ii),
Dystrybutor zobowi zany jest do dostarczenia towarów (nie znajduj cych si w posiadaniu
Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.), które Dystrybutor zamierza, w ci gu 21 dni od daty wys ania
informacji o wypowiedzeniu umowy pod adres Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.. Koszty takiego
dostarczenia b
poniesione przez Dystrybutora. Kwota nale na za przedmiotowe
towary zostanie wyp acona Dystrybutorowi w momencie dostarczenia towarów lub
natychmiast, je eli zamówione towary nie zosta y jeszcze wys ane.
11.4 Spó ka nie jest upowa niona do naliczenia op at manipulacyjnych w zwi zku z towarami
zwróconymi zgodnie z powy szym podpunktem (ii) lub us ugami odwo anymi zgodnie z
powy szym podpunktem (iii).
11.5 Dystrybutor nie jest uprawniony do ustanowienia nowej relacji Dystrybutorskiej w
powi zaniu z innym Sponsorem, nawet w przypadku rezygnacji w terminie 14 dni opisanych
powy ej, z zastosowaniem zasad pokre lonych w punkcie 4.
12. WYPOWIEDZENIE
12.1 Niniejsza Umowa zostanie automatycznie wypowiedziana, je li przez okres jednego
roku Dystrybutor nie b dzie wykonywa adnych „Czynno ci Dystrybutorskich”.
12.2 Dystrybutor ma prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w ka dym czasie, bez
konieczno ci ponoszenia dodatkowych op at. O wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi
zosta z one pisemnie, przy czym Dystrybutor musi je osobi cie podpisa i dor czone
Spó ce. Spó ka mo e wypowiedzie niniejsz Umow w ka dym czasie, z zachowaniem 10dniowego terminu wypowiedzenia. Ponadto Spó ka mo e wypowiedzie niniejsz Umow w
dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Dystrybutora jej postanowie .
12.3 W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Spó
lub przez Dystrybutora po
up ywie 14 dni od daty jej zawarcia, Dystrybutorowi przys uguj nast puj ce uprawnienia:
(i) Dystrybutor zwolniony zostanie w wszelkich zobowi za umownych za wyj tkiem zakazu
konkurencji po rozwi zaniu umowy
(ii) W przypadku je li Dystrybutor w dacie wypowiedzenia Umowy posiada wcze niej
zamówione produkty, co do których chce skorzysta z prawa zwrotu, zobowi zany jest do ich
zwrotu przed up ywem okresu wypowiedzenia, z zastrze eniem punktu 7.
(iii) Nale no ci, które Dystrybutor mo e otrzyma zgodnie z postanowieniami niniejszego
punktu s p atne przez Spó w dacie dostarczenia towarów do Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o.
lub natychmiast, je eli Lokalna Ecolevel Sp. z o.o. ju jest w posiadaniu tych towarów;
(iv) W przypadku je eli Dystrybutor zamierza skorzysta ze swoich praw zgodnie z
niniejszym punktem, zobowi zany jest do dostarczenia wszelkich towarów, co do których
zamierza dokona zwrotu, w terminie 21 dni od wypowiedzenia - do Lokalnej Ecolevel Sp. z
o.o.. Spó ka zwróci Dystrybutorowi koszty takiego dostarczenia
(v) Umowa nie ulega rozwi zaniu do czasu zako czenia wszelkich rozlicze oraz dokonania
wszelkich zwrotów towarów.
12.4 W przypadku rozwi zania niniejszej umowy bez wzgl du na przyczyn rozwi zania
Dystrybutor ma prawo do zatrzymania wszelkich prowizji wyp aconych zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, o ile prowizje nie zosta y wyp acone za produkty zwrócone do lokalnego

oddzia u Ecolevel Sp. z o.o.. Je eli Spó ka dokona a ju wyp aty za oddane produkty, ma
prawo za dania zwrotu prowizji jak równie ma prawo potr cenia roszczenia o zwrot
prowizji z roszczeniami przys uguj cymi Dystrybutorowi w stosunku do Spó ki.
12.5 Uprawnienia przys uguj ce Dystrybutorowi na mocy niniejszego punktu s
uprawnieniami udzielonymi jednostronnie przez Spó oraz stanowi uzupe nienie innych
uprawnie do wypowiedzenia wynikaj cych z tre ci niniejszego dokumentu Zasady i
Procedury.
13. POSTANOWIENIA KO COWE
13.1 Niniejsza Umowa podlega prawu pa stwa, pod którego jurysdykcj znajduje si Lokalna
Ecolevel Sp. z o.o. jako spó ka. Je eli którykolwiek warunek niniejszej Umowy zostanie
uznany przez jakikolwiek s d za niezgodny z prawem, bezskuteczny lub niewykonalny, nie
spowoduje to uniewa nienia pozosta ych warunków niniejszej Umowy, które pozostaj nadal
wi ce.
13.2 Wszelkie zawiadomienia dokonane zgodnie z niniejsz Umow s skuteczne od daty
nadania do adresata na jego adres podany na formularzu Umowy Dystrybutorskiej lub na
adres zast pczy, o którym druga strona zosta a zawiadomiona.
13.3 Niniejsza Umowa Dystrybutorska oraz dokumenty Plan Kompensacyjny, a tak e Zasady
i Procedury zawieraj wszystkie warunki wi ce dla stron umowy; Wszelkie ustne warunki
niewa ne; Sponsor Dystrybutora nie jest upowa niony do zmiany warunków; warunki
mog by zmodyfikowane tylko w formie pisemnej.
13.4 W przypadku wytoczenia Dystrybutorowi powództwa w zwi zku z czynno ciami
wykonywanymi na podstawie niniejszej Umowy, Spó ka mo e, wed ug swojego wy cznego
uznania, podj si reprezentowania Dystrybutora z mo liwo ci swobodnego podejmowania
decyzji prawnych. W takim przypadku Dystrybutor zobowi zuje si nie kwestionowa
dzia Spó ki.
13.5 Spó ka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany któregokolwiek z nast puj cych
dokumentów bez konieczno ci zawierania aneksów podpisanych przez Spó i Dystrybutora:
Umowa Dystrybutorska, Zasady i Procedury oraz Plan Kompensacyjny. Zawiadomienie o
wprowadzanych zmianach Spó ka opublikuje przynajmniej na 30 dni przed wej ciem ich w
ycie. W nag ych przypadkach okres ten mo e zosta skrócony.
13.6 Niniejszy dokument jest dost pny w wielu j zykach. Je eli z jakiegokolwiek powodu
zaistniej rozbie no ci w t umaczeniu, obowi zuj
jest wersja polska dokumentu.
13.7 Przekazywanie informacji osobach zainteresowanych wspó prac : W przypadku
zwrócenia si przez osoby trzecie z pytaniami dotycz cymi mo liwo ci wspó pracy
bezpo rednio do Spó ki - je eli Spó ka posiada informacje pozwalaj ce na ustalenie osoby
Dystrybutora, od którego osoba trzecia powzi a informacje o Spó ce – osoba trzecia zostanie
skierowana do danego Dystrybutora. W przypadku braku informacji pozwalaj cych na
ustalenie osoby Dystrybutora, od którego osoba trzecia powzi a informacje o Spó ce –
osoba trzecia zostanie skierowana do dzia aj cych ju Dystrybutorów, którzy posiadaj status
Dyrektor Bia y i wy szy.
Informacj o osobach trzecich zainteresowanych wspó prac b
przekazywane
równomiernie wszystkim Dystrybutorom, z uwzgl dnieniem preferencji osób trzecich
zwi zanych z ich miejscem pobytu. W przypadku zg oszenia przez Dystrybutorów zastrze
do sposobu i zasad przekazywania informacji o osobach trzecich zainteresowanych
wspó prac , uprawnienie do oceny zasadno ci tych zastrze
przys uguje wy cznie Spó ce.
Budowanie sieci sprzeda y Dystrybutora
Dystrybutor, podczas budowania sieci sprzeda y, wyra a zgod na szkolenie i wspieranie

Dystrybutorów, których sponsoruje oraz innych nale cych do jego sieci sprzeda y.
Dystrybutor wyra a zgod na wykonywanie nast puj cych czynno ci dla swojej sieci
sprzeda y:
• Zapewniania regularnych szkole sprzeda y detalicznej i organizacyjnego przewodnictwa
i wsparcia;
• Utrzymywania kontaktów z cz onkami swojej sieci oraz utrzymywania dost pno ci celem
umo liwienia udzielenia odpowiedzi na ich pytania;
• Do enia wszelkich stara i podj cia dzia , aby cz onkowie jego sieci zrozumieli i
stosowali si do wszystkich warunków swoich umów z Ecolevel Sp. z o.o. oraz do przepisów
prawa, które maj zastosowanie do prowadzenia ich dzia alno ci gospodarczej w kraju, w
którym dzia aj ;
• Interweniowania w ka dym sporze pomi dzy klientem a którymkolwiek z cz onków jego
sieci i d enia do niezw ocznego i polubownego zako czenia sporu;
• Dopilnowania, aby spotkania promuj ce sprzeda produktów i mo liwo ci biznesowe
prowadzone przez cz onków jego sieci by y prowadzone zgodnie z ich umowami z Ecolevel
Sp. z o.o. i zgodnie z przepisami prawnymi maj cymi zastosowanie do ich dzia alno ci
gospodarczej. Dystrybutor mo e uzyska status Dyrektor i otrzymywa dodatkowe korzy ci z
tytu u statusu Dystrybutora na poziomie dyrektorskim poprzez spe nienie oraz stosowanie si
do wymaga kwalifikacji kierowniczych przedstawionych w aktualnym dokumencie Plan
Kompensacyjny- Marketingowy. Jako Kierownik Dystrybutor b dzie odpowiedzialny za
zarz dzanie swoj sieci sprzeda y.
Po osi gni ciu statusu Dyrektor Bia y, Dystrybutor wyra a zgod na wykonywanie poni ej
wskazanych czynno ci z uwzgl dnieniem czynno ci specjalistycznych oznaczonych dla
danego poziomu.
Zakres Czynno ci Dyrektor Bia y
• Wykonuje wszystkie czynno ci Dystrybutora;
• Buduje grup marketingu detalicznego poprzez uczenie i szkolenie innych, jak u ywa
i sprzedawa detalicznie produkty Ecolevel Sp. z o.o.;
• Asystuje w szkoleniu innych Dystrybutorów w ich budowie trwa ej i dochodowej bazy
sprzeda y detalicznej;
• Tworzy równowag pomi dzy obs ug klientów detalicznych a szkoleniem Dystrybutorów.
Zakres Czynno ci Dyrektor VIP
• Wykonuje wszystkie czynno ci Dyrektora;
• Buduje grup marketingu detalicznego, która koncentruje si na zapewnianiu wysokiej
jako ci obs ugi klienta, szkoleniu i wspieraniu Dystrybutorów zajmuj cych si sprzeda
detaliczn w niepe nym wymiarze, a którzy szukaj ród a dodatkowego dochodu;
• Szkoli i wspiera dystrybutorów, którzy postanowili budowa sie sprzeda y detalicznej, by
osi gn wy szy poziom sukcesu finansowego;
• Szkoli przynajmniej jedn osob w swojej sieci sprzeda y na stopie Kierownika;
• Motywuje i wspiera innych Dystrybutorów, aby zostali Kierownikami Asystuje innym
Dystrybutorom w wyznaczaniu i osi ganiu celów;
• Asystuje innym Dystrybutorom w rozwijaniu efektywnej prezentacji w celach sprzeda y
Ecolevel Sp. z o.o.;
• Ustanawia grupy sprzeda y detalicznej pomi dzy Dystrybutorami na ni szych poziomach.
• Rozwija, szkoli, asystuje i wspiera minimum dwóch Dystrybutorów na poziomie
kierowniczym w swojej sieci;
• Organizuje tygodniowe spotkania grup w celach przedyskutowania bie cego rozwoju,
motywowania Dystrybutorów, zwi kszenia wiedzy o produktach i szkolenia sieci w osi ganiu
lepszych efektów;

• ledzi sukces swoich dwóch Dystrybutorów na poziomie dyrektorskim poprzez sprawdzanie
ich efektywno ci w sprzeda y detalicznej, wyznaczaniu celów, rozwoju obs ugi klienta oraz
prezentacji us ug i produktów;
• Asystuje swoim dwóm Dystrybutorom na poziomie kierowniczym w rozwoju osobistym
i zdobywaniu zdolno ci przywódczych;

ANEKS
• Asystuje tym Dystrybutorom w ich wysi kach szkoleniowych poprzez rozpoznanie i
wspieranie któregokolwiek z Dystrybutorów w ich sieciach sprzeda y, który rokuje nadzieje
na awans na poziom kierowniczy;
• D y do osi gni cia umiej tno ci nauczenia innych, jak powieli jego sukces.
Zakres Czynno ci Kierownika Specjalnego (wyznacza Rada Zarz dcza Lokalnej Ecolevel Sp.
z o.o.)
• Rozwija, szkoli i wspiera co najmniej czterech Dystrybutorów na poziomie Dyrektor bia y w
swojej sieci;
• Zapewnia przywództwo w swojej sieci;
• Szkoli swoich czterech Dystrybutorów na poziomie dyrektorskim w prowadzeniu spotka w
swoich w asnych sieciach sprzeda y maj cych na celu: asystowanie innym w wyznaczaniu
celów, wyszukiwanie klientów detalicznych, przekazywanie porad biznesowych, bie cych
trendów rynkowych oraz awansowanie na poziom Dyrektor bia y;
• Rozwija programy szkole wy szego poziomu i sprzeda y.
* Niezale ny Dystrybutor jest zobowi zany do tego, aby poinformowa be adnych
opó nie Ecolevel Sp. z o.o. o swoich zobowi zaniach dotycz cych zap acenia podatku VAT
oraz o wszelkich zmianach zwi zanych z jego obowi zkiem do zap acenia podatku VAT.
Niezale ny Dystrybutor jest odpowiedzialny za wszystkie oraz wszelkie konsekwencje, które
mog pojawi si na skutek nie wype nienia powy ej wspomnianych zobowi za b
wype nienia ich z opó nieniem.
Numer seryjny faktury zawiera dwie cz ci: (i) numer identyfikacyjny dystrybutora, tak
zwany Ecolevel Sp. z o.o. ID
PRZYPISY:
Je li informacja zawarta na fakturze nie jest zgodna z wymogami dotycz cymi polskich
przepisów dotycz cych podatku VAT, Niezale ny Dystrybutor jest zobowi zany do
powiadomienia Ecolevel Sp. z o.o. w ci gu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym
przypadku Niezale ny Dystrybutor jest upowa niony do odmówienia przyj cia faktury.
Ecolevel Sp. z o.o. Biuro Faktur jest nast pnie zobowi zany do poprawienia b
do
ponownego wystawienia faktury bez niepotrzebnego opó nienia.
Dotyczy wy cznie Czech: Aby otrzyma prowizj , do ko ca miesi ca, w którym podpisana
zostaje Umowa Dystrybutora Dystrybutor musi dostarczy do Lokalnej Ecolevel Sp. z o.o. (i)
nale ycie podpisane pe nomocnictwo do faktury sporz dzone i wydane przez Lokaln
Ecolevel Sp. z o.o., (ii) jeden oryginalny egzemplarz wpisu do rejestru spó ek, który mia
miejsce nie wcze niej ni 60 dni przed podpisaniem Umowy Dystrybutora lub kserokopi
licencji handlowej, je eli zachodzi taka konieczno .

