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ИЗЧИСТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМ БИЗНЕС ПАРТНЬОР
* Заявител
* Лична
информация

(*) Задължителни полета
*ЕГН

*Име

*Телефон

*Презиме

Факс

* Адрес по лична карта

*Област

*E-mail

* Дата на раждане (дд/мм/гггг)

* Адрес за доставка

*Адрес (ул. №)

Уточнения към адреса (ет. ап.)

*Фамилия

*Населено място

СЪЩИЯТ КАТО АДРЕСА ПО Л. К.

Уточнения към адреса (ет. ап.)

*Пощ. код * Държава

*Област

*Адрес (ул. №)

*Населено място

*Пощ. код * Държава

България

България

Съзаявител
*ЕГН

*Име

*Презиме

*Фамилия

* Спонсор

Позициониране

*ID на Спонсора

*Име на Спонсора

*Фамилия на Спонсора

* РЕГИСТРАЦИЯ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОР

ПРОДУКТИ

49.00 лв

SL Стартов Комплект

(Включва 1-год. лиценз за собствен SL сайт и виртуален офис, обучителни
и маркетингови материали). *Задължителен при регистрация на SL Бизнес Партньори.

Заявка за Доставка/ ПРОМОЦИОНАЛНИ БИЗНЕС ПАКЕТИ
(8 Топ-продукта, квалификация за Супервайзер, 104 PV).

590.00 лв

SL Сребърен Пакет
(24 Подбрани продукта, квалиф. за Старши Супервайзер, 306 PV).

1,450.00 лв

SL Златен Пакет

ПРОДУКТ

КОЛ.

ЦЕНА

ОБЩО

-

196.00 лв

SL Бронзов Пакет

-

-

-

(60 Подбрани продукта, квалиф. за Консултант, 764 PV).

SL 3 Промо Пак (3 Топ продукта, 40 PV)

75.00 лв
125.00 лв
150.00 лв

SL 5 Промо Пак (5 Топ продукта, 67 PV)
SL 6 Промо Пак (6 Топ продукта, 80 PV)
(Всички цени са в Лева с
включен ДДС)

Позиционирането се извършва според
настройките, които Спонсорът е задал в
он-лайн Офиса си.

Общо:

49.00 лв

(без включена цена за Доставка)

* ПЛАЩАНЕ
При доставка

По банков път

(банкова сметка: вижте най-горе,
платец: Вашето Име и ЕГН,
основание: регистрация на БП)

На каса в офис на EasyPay
(получател: “Синерджи Нет” ООД
платец: Вашето Име и ЕГН.)

* Потребителски Профил и Личен Уеб Сайт (моля изберете)
Потребителско
*
име/ Адрес на уеб-сайт

Парола (от 6 до 32 знака, букви и цифри)

Ако не е посочена парола, то тя ще
бъде генерирана автоматично и ще
можете да я промените в последствие.

.synergyleaves.com
(само латиница, без главни
букви и интервали)

*Име

*Фамилия

* Телефон

*e-mail

ДАННИ, КОИТО ДА СЕ ПОКАЗВАТ НА
ЛИЧНИЯ МИ УЕБ-САЙТ
Показване на данните от
личната информация

* Договор за Независим Бизнес Партньор (моля прочетете и подпишете)
Аз/ние прочетох/ме внимателно Договора, който е на задната страна на тази страница и се съгласяваме да спазваме условията на този Договор, Заявлението, Политиката и Процедурите и
Маркетинговия План за Възнаграждения на Synergy Leaves, които са неразделна част от този Договор. Аз/ние сме наясно, че по всяко време, поради каквато и да било причина мога/жем
да прекратя/им статута си на Независим Бизнес Партньор, изпращайки писмено заявление до Компанията на някой горепосочените адреси .

Подпис на Заявителя

Дата

Подпис на Съзаявителя

Дата

Управител:

Ивета Николова
МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ ПО ПОЩАТА ИЛИ ПО МЕЙЛ ТОЗИ ДОГОВОР ДО SYNERGY LEAVES НЕ ПО-КЪСНО
ОТ 48 ЧАСА ОТ ПОДПИСВАНЕТО МУ. АКО ГО ИЗПРАЩАТE ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, МОЛЯ
СКАНИРАЙТЕ И ИЗПРАТЕТЕ И ДВЕТЕ СТРАНИЦИ (ЧЕЛНАТА И ЗАДНАТА) НА ТОЗИ ДОГОВОР.
АДРЕСИТЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ СА В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ СТРАНИЦА.

Договор и Заявление за Независим Бизнес Партньор
Договорът се отнася общо за Заявлението, Договора, Политиките и
Процедурите и Маркетинговия План за Възнаграждения на Synergy Leaves, както
и за всеки друг документ, включен чрез препратка в горепосочените документи.
Тези документи представляват целия Договор между Synergy Leaves
(Компанията) и Бизнес Партньора (БП) и никой друг документ няма да бъде
смятан за част от този Договор, освен ако не е в писмен вид, подписан от
упълномощен представител на Synergy Leaves.
1. Декларирам, че съм пълнолетен/а и имам навършени 18 години, както и че
информацията, която предоставям е вярна. Наясно съм, че Synergy Leaves изисква
моя единен граждански номер единствено с цел отчитане на приходите пред
Данъчната администрация.
2. Наясно съм, че съгласно Договора не съм длъжен да купувам продукти в
замяна на правото да разпространявам продуктите на Synergy Leaves, с
изключение на Бизнес комплекта, за който не се получава комисион и се
придобива на пазарна цена.
3. Наясно съм, че Synergy Leaves не приема Заявления от юридически лица. След
като личното ми Заявление бъде прието, ще имам възможност да добавя
търговско дружество в акаунта си в съответствие с Политиките и Процедурите.
4. Наясно съм, че в качеството си на БП към Компанията:
a) Имам не-ексклузивно право да продавам продуктите на Synergy Leaves;
b) Имам право да регистрирам трети лица като БП към Synergy Leaves;
c) Имам право да получавам бонуси и комисиони, съгласно Маркетинговия План
за Възнаграждения.
5. Съгласен съм да спазвам Кодекса на Поведение на Компанията, описан
подробно в Политики и Процедури.
6. Приемам да представям Маркетинговия План за Възнаграждения, както и
продуктите на Synergy Leaves, така, както те са представени в официално
изготвените документи на Компанията.
7. Съгласен съм, че в качеството си на БП към Synergy Leaves съм независим
изпълнител, а не служител, съдружник, официален представител или
франчайзополучател на Компанията. Разбирам и приемам, че отговорността за
плащането на всички разходи направени от мен, включително, но не само: пътни,
за храна, за настаняване, секретарски, офис, телефонни разговори и други
разходи е единствено моя. ПРИЕМАМ, ЧЕ НЯМА ДА БЪДА СЧИТАН ЗА СЛУЖИТЕЛ
НА SYNERGY LEAVES ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЦЕЛИ. Synergy Leaves не носи
отговорност за дължимите от мен данъци и такси и си запазва правото да отказва
да задържа или приспада от бонусите и комисионите ми всякакъв вид данъци, ако
има дължими такива, дори и ако те са били изисквани или договорени от мен, с
цел съобразяване с данъчното законодателство. Разбирам, че нося пълна
отговорност за плащането на всички приложими данъци и такси, включително
данъци за безработица, обезщетения на работниците и др., които могат да станат
дължими в резултат на дейността ми като Независим Бизнес Партньор.
8. Разбирам, че ако отговарям на условията, описани в Маркетинговия План за
Възнаграждения, аз ще получавам бонуси/комисиони за продадените от мен
продукти, както и за продуктите продадени от моята пазарна мрежа. Компанията
не компенсира акта на спонсориране (регистриране на лица като Бизнес
Партньори), а реализирането на продажби на продукти. Във всички презентации
трябва да се акцентира върху продажбата на продукти на крайни потребители.
9. Наясно съм, че Маркетинговия План за Възнаграждения на Synergy Leaves е
изграден върху продажбите на дребно към крайни потребители. Имам право да
закупувам продукти за своя лична или семейна употреба и съм наясно, че Synergy
Leaves забранява покупката на продукти или големи количества запаси
единствено с цел квалификация за бонуси или израстване в Маркетинговия План
за Възнаграждения. С всяка поръчка на продукти потвърждавам, че съм продал
най-малко 70% от продуктите, които съм закупил преди това. Продукти,
декларирани като продадени съгласно това условие не се приемат за обратно
изкупуване.
10. Наясно съм, че за да бъда допуснат до Маркетинговия План за
Възнаграждения на Synergy Leaves трябва да съм добросъвестен и да не съм в
нарушение на Договора. Приемам, че настоящите Условия, Политики и Процедури
и Маркетинговия План за Възнаграждения на Synergy Leaves могат да бъдат
променяни по преценка на Synergy Leaves и се съгласявам да спазвам всички тези
изменения. Продължаването на дейността ми като БП или приемането на бонуси
и комисиони ще се счита за приемане на тези изменения от моя страна.
11. Настоящият договор е с едногодишен срок (подлежи на предварително
прекратяване в случай на неактивност, съгласно Политиките и Процедурите).
Наясно съм, че при не подновяване на Договора със Synergy Leaves на годишна
база или че ако същият бъде отменен или прекратен поради някаква причина,
губя правата си като Бизнес Партньор. Няма да имам право да продавам
продуктите на Synergy Leaves, нито ще имам право да получавам комисиони,
бонуси или други доходи в резултат от дейността на вече бившата ми пазарна
мрежа. В случай на отмяна, прекратяване или не-подновяване на договора ще се
откажа от всички права, които имам като Бизнес Партньор, включително, но не
само от правата на собственост върху бившата ми пазарна мрежа, както и от
всички бонуси, комисиони или други възнаграждения, получени от продажби или
други дейности на бившата ми пазарна мрежа. Synergy Leaves си запазва правото
да прекрати всички договори с Независимия Бизнес Партньор с 30 дневно
предизвестие.
12. По силата на настоящия Договор нямам право да прехвърлям или делегирам
права и задължения без предварителното писмено съгласие на Synergy Leaves.
Всеки опит да прехвърля права и задължения без съгласието на Synergy Leaves
може да доведе до прекратяването на статута ми на Бизнес Партньор.
13. Наясно съм, че при нарушение на условията на този Договор ще ми бъдат
наложени санкции съгласно Политиките и Процедурите, включително
прекратяване на статута ми като Бизнес Партньор. При прекратяване на статута
ми на БП поради нарушение на Договора няма да имам право да получа никакви
допълнителни компенсации, независимо дали съответните продажби са
финализирани или не.

14. Декларирам и гарантирам, че статута ми на Бизнес Партньор към Synergy
Leaves не нарушава и не противоречи на текущи или предходни договори или
споразумения сключени с други Мултилевъл-маркетингови организации,
организации за директни продажби или други бизнес начинания.
15. Наясно съм, че дейността ми като Бизнес Партньор към Synergy Leaves не
ограничава участието ми в други Мултилевъл-маркетингови организации или
организации за директни продажби, освен, че докато осъществявам дейността си,
както и в продължение на 12 месеца след прекратяване на статута ми на БП, нямам
право да участвам в други дейности, които директно се конкурират със Synergy
Leaves, като предлагат натурални продукти на растителна основа.
16. Разбирам и приемам, че ако избера да участвам в друга, неконкурентна
Мултилевъл-маркетингова организация или организация за директни продажби,
ще изграждам отделни, независими една от друга пазарни мрежи.
17. Приемам, че Synergy Leaves, неговото дружество-майка, дъщерни дружества,
директори, чиновници, акционери, служители, правоприемници и представители
(наричани оттук нататък с общото наименование "Агенти") не носят отговорност
за преки или косвени щети, претенции или искове за обезщетения настъпили в
следствие изпълнението на този Договор. Synergy Leaves и неговите Агенти са
освободени от всякаква отговорност, произтичаща от или свързана с
популяризирането или дейността на моя бизнес, както и всички дейности,
свързани с него (напр. Представяне на продуктите на Synergy Leaves или
Маркетинговия План за Възнаграждения, отдаване под наем на конферентни зали
и учебни съоръжения и др.), и се съгласявам да обезщетя Synergy Leaves в случай
на искове, щети, глоби, санкции или други актове, произтичащи от неправомерно
поведение от моя страна при управлението на бизнес дейността ми.
18. Всеки отказ от права от страна на Synergy Leaves, който противоречи на
Договорът трябва да бъде в писмена форма и подписан от упълномощен
представител на Synergy Leaves. Незачитането на правата на Synergy Leaves от моя
страна ще се смята за недействително и няма да се взима под внимание при
нарушения на Договора.
19. Ако някое от условията на Договора е несъвместимо с българското
законодателство, то това условие ще бъде променено, докато останалата част на
Договора остава в пълна сила и действие.
20. Настоящият Договор се прилага и тълкува в съответствие с българското
законодателство. В случай на спор между Независимият Бизнес Партньор и
Synergy Leaves, страните ще се опитат добросъвестно да разрешат спора чрез
преговори. Synergy Leaves не се ангажира с преговори, когато има предпоставки
за дисциплинарни действия към Независимия Бизнес Партньор съгласно
Политиките и Процедурите. Ако страните не успеят да разрешат спора си чрез
преговори, то той ще бъде решаван по съдебен път.
21. Мястото на провеждане на съдебни процедури за разрешаване на спор или
всеки друг въпрос, който не е предмет на преговори ще бъде в град София,
България.
22. Ако Независимият Бизнес Партньор желае да предяви претенции към
Synergy Leaves за действие или бездействие, свързано с или произтичащо от
настоящия Договор, съответните действия трябва да бъдат предприети в рамките
на една година от датата на твърдяното неправомерно поведение, в противен
случай претенциите ще се смятат за неоснователни.
23. Съгласен съм Synergy Leaves да използва доброволно предоставените от мен
име, снимка и лична история в рекламни и/или промоционални материали, като
се отказвам от всякакви претенции за възнаграждение при такава употреба.
24. Нямам правото да поемам задължения и разходи от името на или за сметка на
Synergy Leaves.
25. В случай на непълно или неправилно попълнено Заявление, Компанията не е
задължена да уведомява за това Кандидата за Независим Бизнес Партньор.
Компанията си запазва правото да приеме или отхвърли всяко Заявление и не е
задължена да оповестява причина за отхвърлянето.
26. Изпратено по факс или сканирано и изпратено по интернет копие на
настоящия договор ще се счита за оригинал във всяко едно отношение.
27. Имам право да се откажа от участието си в Маркетинговия План за
Възнаграждения с писмено предизвестие по всяко време и поради каквато и да е
причина. След обявяването на отмяната или прекратяването Компанията ще
изкупи обратно нереализираните и в момента търгуеми продукти и помощни
средства за продажби, чиято датата на доставка е не по-ранна от 90 дни от датата
на получаването на Искането за Обратно изкупуване, на 90% от нетната цена за
Бизнес Партньор минус разходите за доставката и други приложими разходи,
съгласно условията за Обратно Изкупуване на Продукти, описани в Политиките и
Процедурите.
Регистрация в Автошип Програмата и авторизация за плащане
1. Чрез включване в Автошип-Програмата разбирам, че всеки месец ще
получавам артикулите, които съм заявил.
2. Упълномощавам Synergy Leaves автоматично да тегли суми за моята Автошип
поръчка, като използва метода на плащане, посочен в настоящето Заявление и
Договор или методът на плащане, който е актуализиран в он-лайн профила ми.
3. Synergy Leaves ще тегли суми за плащания в размер на цената на продуктите,
които съм заявил, плюс разходите за доставка и обработка, както и всички
приложими данъци върху продажбите.
4. Наясно съм, че продуктите ще ми бъдат изпратени след плащането на
дължимата за тях сума. Synergy Leaves няма да носи отговорност за пропуснати
квалификации, бонуси или комисиони, настъпили в резултат на отхвърлено
плащане.
5. По всяко време и по каквато и да е причина мога да отменя участието си в
Автошип-Програмата като изпратя писмено заявление до Synergy Leaves
най-малко 2 работни дни преди следващото планирано изпращане на Автошип
поръчката ми. Разбирам, че заявления за отказ от участие в Автошип Програмата,
получени в рамките на по-малко от 2 работни дни преди следващата планирана
Автошип доставка ще влязат в сила от следващия месец.
6. Прекратяването на участието ми в Автошип-Програмата не води до
прекратяване на Договора.

