Nu har du inget att förlora ...
Förutom extrakilon.
Läs mer på guarantee.vi.com

Ansökan för oberoende promotorer
Skicka formuläret via fax till +49 89 921 853 41
BLI EN DEL AV VÅRT TEAM
BASIC

EXECUTIVE PROMOTER SYSTEM

STAR PROMOTER SYSTEM

1 099,99 €

549,99 €

49,99 € +

KÖP
DITT CHALLENGE-KIT FRÅN
55,99 € -179,99 €
49QV

DETALJHANDELSVÄRDE 659 €
499QV

25 %

FÖRSÄLJNINGSPRIS ENLIGT
REKOMMENDERAT PRIS FRÅN
VI 1 760 €
999QV

DET SNABBASTE SÄTTET
ATT KVALA IN I VÅRT:

WEEKLY BONUS POOLS

LIFETIME CHALLENGE BONUS
ND-BONUS PÅ 3 500 €
PD-BONUS PÅ 7 500 €
AMB-BONUS PÅ MELLAN 20 000 €
OCH 750 000 €
Inkluderar extramaterial när Executive köps samma dag som registrering sker.

VÄLJ ETT CHALLENGE-KIT (TILLVAL)
SHAPE

FUEL

1,83 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

2,59 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

139,99 € SPARA 69 €

109,99 € SPARA 25 €
98BV/99QV
Prenumerationspris
(134,99 €
försäljningsvärde)

106BV/149QV
Prenumerationspris
(208,99 €
försäljningsvärde)

BOOST

2,99 € PER MÅLTID, TVÅ GÅNGER OM DAGEN

LÄGG TILL ETT CHALLENGE-KIT TILL
BASIC PROMOTER SYSTEM

179,99 € SPARA 45 €
160BV/149QV
Prenumerationspris
(224,99 €
försäljningsvärde)

VÄLJ DATUM FÖR AUTOLEVERANS

5.

NYHET
EXTRAPRODUKTER: PRODUKT:

29 € PER MÅNAD

Skaffa Vi-Net Pro nu och förbättra din
marknads-föring av The Challenge! Det ger dig
tillgång till flera timmar av utbildande videomaterial från Vi med tips och inspiration från
framgångsrika promotorer och chefer. Hantera
din verksamhet överallt och få hjälp med
banbrytande marknadsföringsverktyg direkt i
din smartphone genom Vi-Net® Mobile.
Du får ditt användarnamn och lösenord till
Vi-Net via e-post.

Alla promotorsystem levereras med en automatisk prenumeration
på Vi-Net Pro och Success Club för endast 29 euro per månad. För att
ändra eller säga upp din prenumeration, ring Vi:s kundservice på 00800
2639 2984.

PRIS

KVANTITET

AUTOLEVERANS

Balance Kit

54,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (12 portioner per påse) (85%BV)

49,99 €

□

Vi Crunch® Cereal (6 enportionsförpackningar) (85%BV)

24,99 €

□

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs (6 portioner) (85%BV)

6,99 €

□

Vi Crunch Granola (6 portioner) (85%BV)

6,99 €

□

50 smakprovsförpackningar

289,99 €

□

25 startförpackningar

289,99 €

□

En förpackning av Nutra-Cookie™ Chocolate Chip

39,99 €/förpackning

□

En förpackning av Nutra-Cookie™ Oatmeal Raisin

39,99 €/förpackning

□

Vi Bites™ LOSE it!-paket (2 pkt/Fruit Frenzy & Glorious Greens) (50%BV)

30,99 €, 2-paket

□

Vi Bites™ BUILD it!-paket (2 pkt/Chocolate Monkey & Fiesta Nut) (50%BV)

30,99 €, 2-paket

□

99 €

□

999 €

□

59,99 €

□

NYHET! Sampling Pack (30 Vi Crunch™ Cereal enportionsförpackningar, 30 Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix enportionsförpackningar, 60 Challenge Brochures (50% BV)
NYHET! Star Sampling Pack (330 Vi Crunch™ Cereal enportionsförpackningar, 330 Vi-Shape™
Nutritional Shake Mix enportionsförpackningar, 660 Challenge Brochures (50% BV)
NYHET! Neon per låda *Fraktavgift tillkommer med 17,99 € per låda **24 burkar per låda
**Köp 2 lådor till samma fraktkostnad som för 1 låda!

REKRYTERARNUMMER:

Rekryterarens efternamn:

12.

19.

Om du köper ett Executive Promoter System eller Star Promoter
System kommer automatiska beställningar att behandlas och
levereras i början av den kommande månaden efter det valda
datumet. Om det angivna datumet är infaller under en helg eller
på en bankdag kommer beställningarna att behandlas nästa
arbetsdag.

PRISLISTA FÖR PORTO OCH EMBALLAGE
Total beställningssumma
6,99 €
0,00 € — 59,99 €			
60,00 € — 99,99 € 		
12,99 €
100,00 € — 249,99 € 		
17,99 €
250,00 € — 499,99 €
21,99 €
500,00 € — 699,99 € 		
24,99 €
700,00 € eller mer 		
26,99 €
Plus moms. Momsen för fraktkostnaderna kan variera och beror på de produkter som du
beställer. Vi använder momsprocenten som tillämpas för produkten som du köper och
använder samma procent för att räkna ut momsen för fraktkostnaden.

Rekryterarens förnamn:

Rekryteraren är en redan befintlig VIP-medlem som värvar en ny VIP-medlem. Rekryteraren kan placera den nya VIP-medlemmen var som helst
i sin organisation. När registreringen är klar kan rekryteraren lägga till/ändra sponsorinformationen i ”Väntrummet” som finns på Vi-Net.

FAKTURERINGSUPPGIFTER:
Efternamn:
Födelsedatum:

/

/

Förnamn:

Fullständigt namn på kreditkortet:

Kön: ▢ Man ▢ Kvinna

Kreditkortsnummer:

Företagsnamn*:

Giltigt till:

* Om du bedriver verksamhet som en juridisk person, fyller du i och bifogar registreringsformuläret för företag (obligatoriska fält).

Korttyp:

Hemtelefon:

Mobiltelefon:

Inkl. landskod

▢ American Express

Faktureringsadress:
Stad:

Land:

Läs all dokumentation noggrant. Om det är någonting som du inte förstår eller som du inte håller med om, kontaktar du oss på
swedeninfo@vi.com. De begrepp som inte definieras häri skall ha den betydelse som föreskrivs i paragraf 1 i användarvillkoren, som
återfinns på baksidan av denna ansökan. Innan du skriver under avtalet nedan vidkännes du och går med på att:
•Dina framgångar med Vi:s Incitamentsprogram baseras enbart på försäljningen av produkterna till kunderna.
•_Det är valfritt och upp till dig om du vill köpa försäljningshjälpmedel eller utbildningsmaterial, eller delta vid några utbildningar.
•_Om du väljer att rekrytera eller sponsra andra personer i Vi:s Incitamentsprogram, kommer du enbart att få ersättning för
aktiviteter från andra säljare som baseras på deras aktuella kundförsäljning.
•_Du förstår och godkänner att du kommer att följa Vi:s regler och förfaranden och Vi:s Incitamentsprogram (som båda kan ändras
emellanåt) som en integrerad del av detta avtal. De kommer att vara tillgänglig för dig under registreringsprocessen och de finns
även tillgängliga när som helst på Vi Net.
•_Du bekräftar och samtycker till alla de villkor som anges på baksidan av denna ansökan.

SE

Säkerhetskod:

▢ MasterCard

Jag godkänner att Vi drar den angivna summan från mitt konto. Jag lovar att betala denna summa till och enligt avtal genom användning av detta
kort. Jag förstår att Vi kommer att lägga på moms, leverans- och emballageavgifter på min beställning.

Leverans/Postadress:

Ansökandes underskrift: X

/

Kortinnehavarens signatur:

Inkl. landskod

E-postadress:

Postnummer:

/
▢ Visa

Postnummer:

Stad:

Land:

Genom att underteckna nedan, samtycker du också till insamling, bearbetning och användning av personuppgifterna i enlighet med de
villkor som föreskrivs i paragraferna 24 och 25 på baksidan av denna ansökan. DU KAN HÄVA DETTA AVTAL OM DATABEHANDLING
NÄR SOM HELST OM DET SKER SKRIFTLIGEN VIA E-POST TILL SWEDENINFO@VI.COM. ATT HÄVA AVTALET KAN DOCK GÖRA DET
OMÖJLIGT FÖR EN ELLER BÅDA PARTER ATT FORTSÄTTA ATT UPPFYLLA KONTRAKTETS VILLKOR.
JAG FÖRSTÅR ATT JAG NÄR SOM HELST OCH OAVSETT ANLEDNING KAN AVSLUTA DETTA AVTAL UTAN PÅFÖLJD ELLER
FÖRPLIKTELSE GENOM ATT SKICKA IN ETT SKRIFTLIGT MEDDELANDE OM MIN UPPSÄGNING TILL swedeninfo@vi.com enligt
paragraf 5 i villkoren som finns på baksidan av detta avtal.

Datum:

Vi Germany GmbH, c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Tyskland • se.vi.com • Hotline till kundtjänst: 00 800 2639 2984. (BodybyVi).
© 2015 Vi Germany GmbH. Med ensamrätt. 1000SE001 04.2015_r33

Ansökan för oberoende promotorer
Skicka formuläret via fax till +49 89 921 853 41
DEFINITIONER

På vi.com/guarantee hittar du alltid den aktuella versionen av vår returpolicy.

1._I dessa Riktlinjer och förfaranden:

10._Om du har för avsikt att returnera några produkter till Vi efter uppsägningen av avtalet måste du göra det
inom 20 dagar efter det att avtalet sades upp.

(a) om du bor i Sverige när du skriver under det här avtalet betyder ”Vi” Vi Germany GmbH, vars säte är c/o
Leopoldstraße 256, 80807 München.
(b)_"Produkter” betyder alla produkter som tillhandahålls av Vi.
(c) _”Promotor” innebär alla personer som säljer eller distribuerar produkterna.
DELTA SOM PROMOTOR:
2._Du förstår, bekräftar och accepterar att:
(a)_Du är minst 18 år och bosatt i Tyskland.

11. Kontakta Vi:s kundserviceavdelning på 00 800 2639 2984 för att returnera produkterna. Du ansvarar för
emballage- och leveranskostnader för alla returnerade varor.
Vi:S ANSVARSSKYLDIGHET
12. _Vi kommer att vara ansvariga enligt gällande lag för avsiktlig försummelse, brott mot grundläggande
avtalsförpliktelser, grov oaktsamhet eller för liknande handlingar som dess agenter eller assistenter utför inom
sina respektive ansvarsområden. Om ett avtalsbrott är oavsiktligt, ska skadeståndsansvar vara begränsat till
typiska och förutsebara skador, i tillämpliga fall.

(b)_Detta avtal inte är bindande förrän det har mottagits och accepterats av Vi.

13. _Vi:s skadeståndsansvar för påstådda livs-, kropps- eller hälsoskador samt eventuellt ansvar enligt
produktansvarslagen ska inte påverkas.

(c)_Du inte har någon skyldighet att göra minimibeställningar och att du bestämmer, på eget ansvar, om du vill
köpa något och hur stor beställning du vill göra.

14. _Vi friskrivs från allt ansvar som inte uttryckligen anges ovan.

(d) Du ansvarar själv för att bestämma vilka företagsaktiviteter du vill utföra. Du är inte anställd, franchisetagare
eller juridisk representant för Vi. Alla eventuella kostnader i samband med din verksamhet ska finansieras
av dig och du är ansvarig för att uppfylla alla lagstadgade skyldigheter som ditt arbete medför, inklusive,
men inte begränsat till, registrering av affärsverksamhet, inkomstskatt, mervärdeskatt, sociala avgifter och
konkurrenslagstiftning.
(e)_Du inte har någon rätt att utlova krediter i Vis namn eller antyda att du är en anställd, arbetare eller
representant för Vi.
(f)_Som en av Vi:s promotorer ska du först och främst fokusera på försäljning av produkter och tjänster till
icke-säljande konsumenter för att maximera din provision. De provisioner som du får kommer att baseras
på uppfyllandet av vissa kvalificeringsvillkor som beskrivs i Vi:s Incitamentsprogram. Utbetalningar av
provisionen är nettobetalningar som görs exklusive moms, såvida du inte meddelar Vi skriftligen om ditt
nuvarande momsregistreringsnummer (VAT-nummer), den behöriga skattemyndigheten, och att du är en
entreprenör med rätt att ange mervärdesskatt på fakturor i den mening som avses i [Mervärdesskattelagen]. En
handläggningsavgift på två euro och nittionio cent (2,99 €) kommer att tas ut på alla provisionsutbetalningar. Du
samtycker till att föra noggranna register och att följa alla lagar och förordningar som reglerar försäljning eller
värvning av produkter och tjänster.
(g)_Som en av Vi:s promotorer ger detta avtal dig rätten att sälja produkterna som avses i dessa villkor och som
fastställs av Vi. De kan ändras emellanåt. När promotorn visar produkter för potentiella kunder får han/hon
använda en tredje part som agerar för promotorns räkning, förutsatt att de respekterar och följer detta avtal.
(h)_Du kommer inte att ge ut felaktig eller missledande information om Vi:s Incitamentsprogram, produkter eller
tjänster. Du accepterar att du kommer att arbeta på ett lagligt, etiskt och moraliskt sätt och att du inte kommer
att delta i eller utföra missvisande, bedrägliga eller oetiska arbetssätt. Om du bryter mot något av dessa villkor,
kan du sägas upp som promotor utan ytterligare betalning eller ersättning av något slag.

DOKUMENTATION
15. _Vi:s regler och förfaranden och Vi:s Incitamentsprogram (båda kan ändras emellanåt), är en integrerad del av
detta avtal och kommer att visas vid registreringsprocessen. De finns även tillgängliga när som helst på Vi-Net.
16. _Vi reserverar oss rättigheten att göra ändringar i detta avtal efter att ha gett dig skriftligt meddelande
om sådana ändringar. Du kommer att meddelas minst 30 dagar i förväg om eventuella ändringar i Vi:s
Incitamentsprogram.
17. _Du accepterar att Vi, efter eget gottfinnande, förbehåller sig rätten att tilldela detta avtal och dess
rättigheter och skyldigheter härunder i alla försäljningar, överföringar eller överlåtelse som ges (i) i enlighet
med försäljningen av alla eller en stor del av alla Vi-tillgångar eller verksamheter, eller (ii) i enlighet med alla
försäljningar, överföringar eller överlåtelser av detta avtal till någon ansluten eller relaterad enhet (inklusive en
moderbolags- eller dotterbolagsenhet).
18. _Du kan inte överföra detta avtal, eftersom det är personligt, såvida inte Vi godkänner ditt undertecknade
formulär för Försäljning av promotoravtal.
FÖRBUD OM KONKURRENS/UPPHANDLING
19. Under detta avtals löptid får du inte sälja eller marknadsföra andra produkter eller tjänster i Tyskland för
något som helst företag medelst en kompensationsplan i flera nivåer, oavsett om företaget konkurrerar med Vi
eller inte.
20._Under detta avtals löptid och ett (1) påföljande år, får du inte inte värva, rekrytera eller anställa Vi-anställda
eller promotorer, aktivt eller inaktivt, för att delta i ett program för nätverksmarknadsföring, oavsett om ett sådant
program erbjuder konkurrerande produkter eller inte.

21. _Under detta avtals löptid, får du inte värva någon som helst aktuell eller potentiell kund eller upparbeta en
mognande affärsmöjlighet för Vi i syfte att försöka leda någon av dessa bort från Vi.
(i)_Du ansvarar för tillsyn, utbildning och stöd för de promotorer som du sponsrar i programmet och som är med i
ditt provisionsbaserade nätverk. Du samtycker till att erbjuda kommunikation och support till dessa personer i ditt 22. Under detta avtals löptid, får du inte förmå eller övertyga någon som helst aktuell eller potentiell kund,
leverantör eller annan person, som har ett avtal med eller på annat sätt är associerad eller gör affärer med Vi, att
provisionsnätverk genom skriftlig eller muntlig kommunikation.
reducera eller förändra en sådan associering med Vi.
(j)_Som en av Vi:s promotorer har du tillåtelse att välja dina egna metoder och arbetssätt och att välja tidpunkt
23._Du samtycker till att bestämmelserna i punkt 20 i detta avtal skall gälla även efter uppsägningen av detta
och plats för dina aktiviteter, inom ramen för detta avtal och enbart med förbehåll för villkoren i detta avtal.
avtal. Vi kan genomdriva krav i enlighet med bestämmelserna i punkterna 19 till 23 i detta avtal när som helst
(k) _Du garanteras ingen minimiinkomst och inte heller någon vinst eller framgång.
och dessa krav skall vara verkställbara trots eventuella anspråk eller fordringar, som du kan ha mot Vi. Du
accepterar att du genom att bryta mot bestämmelserna i punkterna 19 till 23 i detta avtal, kommer att ge upphov
(l)_Du ska inte, direkt eller indirekt, hävda att andra personer skulle kunna, kan eller kommer att tjäna en viss summa, till obotlig skada och oförrätt som är ersättningsogill i skadestånd. Således kan Vi, utöver omedelbar uppsägning
att det är lätt att värva och bibehålla andra personer som arbetar för dig eller att de flesta promotorer lyckas.
av ditt återfärsäljaravtal, komma att begära och erhålla förelägganden mot överträdelse eller hot om överträdelse
av ovannämnda bestämmelser i tillägg till andra rättsmedel som kan finnas tillgängliga.
ÅRLIGA AVGIFTER
DATA/SEKRETESS
3._Du förstår att Vi årligen kommer att dra en administrationsavgift på sjuttiofem euro (75,00 €) (en
”Administration Fee”) från kreditkortet som finns registrerat i företaget. Denna avgift är för tjänster som
24. _I och med din signatur på sida 1 av denna ansökan, samtycker du till att Vi i samband med detta avtal får
inkluderar, men inte begränsas till, rapportering i nedgående led, kundspårning och redovisning. Om den
samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter enligt följande:
administrativa avgiften ökar kommer du att få ett meddelande om detta minst 30 dagar innan ökningen träder i
kraft.
•_Vi kommer att samla in och lagra information om din promotorverksamhet och kommer att länka denna
information till information som du lämnar genom att skicka in detta avtal (inklusive, men inte begränsat till ditt
4. Den administrativa avgiften kommer att dras när det har gått ett år sedan du registrerade dig och den
namn, e-postadress, adress och födelsedatum).
dras samma månad som du registrerade dig. Om den administrativa avgiften inte betalas i tid kommer ditt
promotorkonto att blockeras tills betalningen är mottagen. Om den administrativa avgiften fortfarande inte
•_Vi kommer att använda den insamlade informationen för demografiska och statistiska analyser och för
är betald 30 dagar efter ett meddelande från Vi om icke-betalda avgifter har Vi möjlighet att säga upp ditt
marknadsförings- och marknadsundersökningssyften.
promotoravtal.
•_Vi kan komma att dela din personliga information med närstående bolag till Vi, inklusive, men inte begränsat
UPPSÄGNING AV PROMOTORAVTALET
till ViSalus, Inc. med kontor i Troy, Michigan och Los Angeles, Kalifornien, USA. Vi kommer aldrig att dela din
personliga information med utomstående parter för annonseringssyften.
5. Du kan när som helst och oavsett anledning säga upp detta avtal utan några kostnader eller någon förpliktelse genom
att skicka ett skriftligt meddelande via e-post till swedeninfo@vi.com. Brevet bör vara underskrivet och daterat.
25. Vi kommer att säkerställa din personliga informations säkerhet i alla våra anläggningar och vi respekterar din
rätt till personlig integritet och inser vikten av att skydda dina personuppgifter.
6. _Om du avslutar detta avtal inom fjorton dagar efter att du ingått detta avtal har du rätt att få tillbaka eventuella
inbetalningar som du har gjort till Vi.
ALLMÄNT
7._Vi får bara underrätta om vederbörlig eller extraordinär uppsägning av avtalet i enlighet med de lagstadgade
bestämmelserna.
8._Om avtalet sägs upp kommer du inte att ha rätt till någon form av ersättning.

26. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar, helt eller delvis, skall denna
ogiltighet eller ogenomförbarhet endast anknytas till dylik bestämmelse och övrig del av dylik bestämmelse, och
alla andra bestämmelser i detta avtal skall förbli i full kraft.

RETUR AV PRODUKTER

27. Om det föreligger en konflikt mellan dessa villkor, Vi:s Incitamentsprogram och Vi:s Riktlinjer och förfaranden
så gäller följande rangordning:

9. Följande riktlinjer gäller för returer:

(a) Riktlinjer och förfaranden ska alltid ha företräde, därefter

a. Produkter som kan ha skadats under transporten byts ut mot annan produkt av samma slag.

(b) dessa villkor och därefter

b. Produkter kan returneras inom trettio (30) dagar från leveransdatum mot full återbetalning med avdrag för frakt och
administration, enligt nedanstående information om lageravgifter.

(c) Incitamentsprogrammet.

c. Vid retur av säljbara produkter efter mer än femton (15) men mindre än trettio (30) dagar efter leveransdatum utgår
återbetalning med avdrag på 10 procent i lageravgift.

28. _Detta avtal gäller under svensk lagstiftning och samtliga promotorer ska, vid tiden för medlemskap, vara
bosatta i Sverige. Vi kommer att försöka lösa eventuella tvister med promotorer snabbt och effektivt. Om det inte
går, är det rätten i München som är laga domstol i alla tvistemål med Vi Germany GmbH.

d. Vid retur av säljbara produkter efter mer än trettio (30) dagar från leveransdatum utgår en kredit som kan lösas in mot
andra ViSalus-produkter, med avdrag på 10 procent i lageravgift.
e. För paket som returneras till oss på grund av att de inte gått att leverera (t.ex. tre (3) misslyckade leveransförsök, kunden
har flyttat, kunden har uppgett felaktig eller ofullständig adress) tillkommer ytterligare frakt- och administrationsavgifter om
produkten måste skickas ytterligare en gång.
f. Alla former av provision som betalas ut till promotorer för produkter som senare returneras till ViSalus mot återbetalning
kommer att dras av från senare provisionsutbetalningar.
g. Vid returer till ett värde av mer än 300 EUR inom ett (1) år kommer promotorns konto att avslutas.

SE
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