
Nazwisko (nazwisko, imię, drugie imię) lub nazwa podmiotu gospodarczego

Osoba kontaktowa (jeśli inna)

Adres pocztowy (ulica, nr domu/mieszkania)

Numer PESEL
(wpisz, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej)

NIP/ VAT UE 
(wpisz, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą)

Adres do wysylki (jeśli inny)

Miejscowość

Miejscowość

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Numer telefonu Adres e-mail Hasło

Nr ident. 

DANE KANDYDATA

INFORMACJE DOT. SPONSORA / PRZYDZIAŁU

Nazwisko sponsora (nazwisko, imię) Nr ident. sponsora

WARUNKI UDZIAŁU

DOTYCZY TYLKO OSÓB, KTÓRE NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Synergy WorldWide Europe BV (dalej określana jako „Synergy” lub „Firma”) jest promotorem tego planu handlowego w Polsce. 
Produkty i usługi dostarczane w ramach tego planu są suplementami diety oraz pokrewnymi produktami i usługami dostarczanymi 
przez �rmę Synergy („Produkty”); mogą także obejmować inne produkty, które od czasu do czasu �rma Synergy może sprzedawać. 
Sprzedażą tych Produktów zajmują się Dystrybutorzy Synergy, którzy uczestniczą w planie jako dystrybutorzy i osoby przyjmujące 
zamówienia. Jedynym �nansowym zobowiązaniem Dystrybutora jest zakup Usługi biznesowej online. Dystrybutor nie ma żadnych 
innych zobowiązań �nansowych, a w szczególności może swobodnie decydować o tym, czy kupować Produkty w ramach tego planu 
handlowego.

Niniejszym wnoszę o otrzymanie statusu Dystrybutora Synergy („Członek”). Potwierdzam, że informacje przedstawione powyżej są 
zgodne z prawdą, a ja jestem w wieku prawnie upoważniającym do zawarcia Umowy zgodnie z poniższą de�nicją. Mój podpis 
potwierdza, że znane mi są warunki uczestnictwa znajdujące się na odwrocie, plan wynagradzania oraz zasady i procedury („Umowa”) 
oraz że rozumiem, iż (i) uzyskanie statusu Dystrybutora Synergy nie wiąże się z żadnym wymogiem poza otrzymaniem i 
zaakceptowaniem przez Synergy formularza zgłoszenia członkowskiego oraz jednorazowym kosztem rejestracji; oraz (ii) wszelkie 
zakupy Produktów, materiałów wspomagających sprzedaż i promocyjnych itd. są całkowicie dobrowolne. Zgadzam się przestrzegać 
warunków Umowy, w tym aktualnych zasad i procedur oraz planu wynagradzania, a także wszelkich innych dokumentów 
wystawianych co pewien czas przez �rmę Synergy, przy czym każdy z takich dokumentów może być co pewien czas przez �rmę 
Synergy zmieniany. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że jeśli zdecyduję o sponsorowaniu innych w zakresie uczestnictwa w planie 

Synergy, za taką rekrutację lub sponsoring nie przyjmę żadnego wynagrodzenia, a całe moje wynagrodzenie będzie oparte tylko na 
działaniach innych Dystrybutorów w zakresie składania zamówień i dostarczania Produktów.

Zgadzam się na to, aby �rma Synergy przechowywała i przetwarzała przekazane przeze mnie dane osobowe na potrzeby Synergy, w 
tym w celu naliczania prowizji marketingowych oraz prowadzenia działalności Synergy. Firma Synergy może rejestrować te informacje 
ręcznie i/lub elektronicznie oraz pełni rolę administratora tych danych. Firma Synergy może ujawniać i przekazywać takie dane 
osobowe innym członkom grupy �rm Synergy znajdującym się w Europejskiej Stre�e Gospodarczej lub poza nią oraz innym osobom na 
potrzeby realizacji działalności �rmy Synergy. Osoby te mogą przebywać w krajach, w których nie funkcjonują przepisy o ochronie 
danych osobowych. Dane takich �rm i krajów zostaną udostępnione na żądanie.

1. Niedopuszczalne jest nakłanianie kogokolwiek do wpłacania pieniędzy w zamian za obietnicę korzyści w związku z przystąpieniem 
innych osób do udziału w  planie handlowym Synergy.
2. Nie należy dać się zwieść twierdzeniom o możliwości szybkiego zarobku.
3. Dystrybutor ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania z tego prawa, 
Dystrybutor otrzymuje zwrot opłaty za usługę biznesową online.
4. Zgadzam się nie sprzedawać jakichkolwiek produktów Synergy przez Internet (w tym przez eBay, allegro).

Czytelny podpis kandydata: Data W imieniu Synergy WorldWide BV

INFORMACJE O PŁATNOŚCI

Visa

Niniejszym upoważniam �rmę Synergy WorldWide Europe do obciążenia mojej karty 
kredytowej za powyższe zakupy oraz wszelkie przyszłe wykonywane przeze mnie zakupy.

MasterCard VISA Electro przesyłka za 
pobraniem

Numer karty 
kredytowej

Imię i nazwisko na karcie kredytowej Data upoważnieniaPodpis

Data
wygaśnięcia

Rozumiem, że powyższe zamówienie z wysyłką automatyczną będzie przetwarzane co miesiąc wskazanego dnia. Mogę w każdej chwili wycofać się z funkcji wysyłki automatycznej, kontaktując się 
z działem obsługi klienta. (Uwaga: Aby wysyłka automatyczna kwali�kowała się do prowizji musi wynosić przynajmniej 70CV.)

OFFICE USE ONLY
ID#

Wybierz jedną opcję

Nazwa Dystrybutora Nad Tobą Nr ident. Dystrybutora nad Tobą

Automatyczne umiejscowienie w systemie Twojego sponsora 
na pierwszym dostępnym miejscu

Miejsce w systemie 1             2            3 Powiązanie 
do jego

Lewej nogi/linii

Umieść pod następującym dystrybutorem Miejsce w systemie 1             2            3 Powiązanie 
do jego

Lewej nogi/linii

Prawej nogi/linii 

Prawej nogi/linii 

Wprowadzenie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji może opóźnić przetwarzanie wniosku

1

2

Uwaga: Jeśli nie zamierzasz być jedyną osobą uprawnioną do składania zamówień, wprowadzania zmian lub uzyskiwania innych informacji dotyczących tego konta (np. jeśli chcesz pracować ze współmałżonkiem, partnerem biznesowym itp.), 
musisz załączyć wypełniony formularz członkostwa grupowego. *Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

REJESTRACJA/AKTYWACJA

*Aby przy wstępnej rejestracji otrzymać rabat, konieczne jest zapisanie się do funkcji wysyłki automatycznej

Rejestracja obejmuje opłatę Wirtualnego Biura (Pulse): 35.00 PLN

WYSYŁKA AUTOMATYCZNA

Proszę o realizację wysyłki automatycznej każdego          1          10          15          20 dnia miesiącaX

Wybierz jedną opcję

Na razie NIE CHCĘ zapisywać się do funkcji wysyłki automatycznej

SP76735 ProArgi-9+ - 2 Pack    70 323.99
SP76764 PhytoLife - 4 Pack   70 298.00
SP76768 Mistify - 3 Pack    70 323.99
SP76736 V3 Pack (1 ProArgi-9+, 1 Mistify, 1 PhytoLife)  70 323.99
SP76767 Mistify & Phytolife Combo   70 298.00
SP76769 Triple V3 (Activation Only) (3 PA9, 3 Mistify, 3 PhytoLife) 210 900.99

SP76735 ProArgi-9+ - 2 Pack    70 323.99
SP76764 PhytoLife - 4 Pack   70 298.00
SP76768 Mistify - 3 Pack    70 323.99
SP76736 V3 Pack (1 ProArgi-9+, 1 Mistify, 1 PhytoLife)  70 323.99
SP76767 Mistify & Phytolife Combo   70 298.00

DANE RACHUNKU BANKOWEGO

Premie i prowizje należne w ramach planu wynagradzania są wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy dystrybutora. Sprawdź i ewentualnie zmień poniższe dane.

Nazwa banku

Kod międzynarodowy (SWIFT)

Nazwa właściciela rachunku

Numer rachunku

POLAND • REV1012

Prosimy o poinformowanie wystawcy Twojej karty kredytowej o rozpoczęciu współpracy z Synergy Woldwide, a także 
o tym, że Twoja karta kredytowa może być obciążana z tytułu realizacji Twoich zamówień przez bank zagraniczny. 

Synergy WorldWide Europe B.V. C/O HealthLink Europe, De Tweeling 20-22, 5215 MC's Hertogenbosch, The Netherlands
Darmowe połączenie z telefonu stacjonarnego 008001214847 • Faks 008001214848

Tel. stacjonarny: 223108771 • Faks 223108779 • E-mail serwis@synergyworldwide.com • Web pl.synergyworldwide.com

Formularz startowy i aktywacji
WNIOSEK CZŁONKOWSKI  — POLSK A         

Zaznacz właściwy kwadrat:
        Prowadzę działalność gospodarczą           Nie prowadzę działalności gospodarczej

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wspólnie z Synergy WorldWide Europe B.V. uzgodniłem, iż to na mnie będzie spoczywał obowiązek 
uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu wykonywania niniejszej umowy i to ja zarejestruje się jako płatnik tych 
składek. Niniejsze uzgodnienie zostało dokonane na podstawie Artykułu 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje przez cały czas trwania niniejszej umowy.

Czytelny podpis kandydata (obowiązkowy) Data

P  L



Z chwilą zaakceptowania formularza zgłoszeniowego przez Synergy oraz w związku z udzieleniem Dystrybutorowi przez Synergy niewyłącznego prawa i przywileju do kupowa-
nia i promowania Produktów Synergy, usług Synergy oraz okazji biznesowych Synergy, Dystrybutor niniejszym wyraża zgodę na następujące warunki udziału:

1. Dystrybutor ma niewyłączne prawo do promowania Produktów Synergy i usług Synergy. Dystrybutor powinien zawsze w aktywny i najbardziej skuteczny sposób promować Produkty 
Synergy, usługi Synergy oraz okazje biznesowe Synergy. Dystrybutor rozumie, że Dystrybutorzy Synergy nie mają zagwarantowanych żadnych konkretnych kwot wynagrodzenia, a 
jakiekolwiek wynagrodzenie i powodzenie zależą od sprzedaży Produktów Synergy oraz pozyskiwania klientów na usługi Synergy.

2. Synergy może, za powiadomieniem Dystrybutora, wprowadzać zmiany w Umowie. Jeżeli Dystrybutor nie wyraża zgody na zmianę warunków Umowy, przysługuje mu prawo jej wypowie-
dzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianach. Dalsze działania Dystrybutora w ramach promowania Produktów i usług Synergy oraz okazji biznesowych Synergy 
(lub obu tych aspektów) po otrzymaniu powiadomienia o zmianach w Umowie, w tym w szczególności dotyczące zasad i procedur oraz planu wynagradzania, są równoznaczne ze zgodą 
Dystrybutora na taką zmienioną treść i stanowią wiążące uzupełnienie Umowy, w tym zasad i procedur oraz planu wynagradzania.

3. Otrzymanie statusu Dystrybutora nie wymaga żadnego zakupu ani inwestycji poza zakupem usługi biznesowej online. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że zakup wszelkich 
Produktów, usług, materiałów promocyjnych lub wspomagających sprzedaż oraz udział we wszelkich szkoleniach sponsorowanych przez Synergy jest dobrowolny.

4. Dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zgodnie z planem wynagradzania. Dystrybutor prowadzący działalność gospodarczą i zarejestrowany jako podatnika VAT UE otrzymuje 
wynagrodzenie prowizyjne na podstawie wystawionej faktury VAT. Dystrybutor będący przedsiębiorcą samodzielnie odprowadza podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia oraz 
opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dystrybutor nieprowadzący działalności gospodarczej otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne na podstawie niniejszej umowy (umowy 
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia)  jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Taki Dystrybutor samodzielnie odprowadza 
podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia, jak również samodzielnie odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z 
Synergy.

5. Dystrybutor jest niezależnym podwykonawcą, a Umowa nie tworzy stosunku franszyzy, zatrudnienia, partnerstwa ani relacji joint venture. Dystrybutor nie jest uprawniony do reprezento-
wania Synergy ani do zaciągania w imieniu Synergy jakichkolwiek zobowiązań, jak również nie jest upoważniony do składania w imieniu Synergy jakichkolwiek oświadczeń bądź gwarancji. 
Dystrybutor odpowiada samodzielnie za składanie wszelkich zeznań podatkowych i za zapłatę wszelkich obowiązujących podatków w związku z prowadzoną działalnością w ramach planu 
handlowego Synergy. Ponadto, jako niezależny podwykonawca, Dystrybutor zgadza się:
(a) przestrzegać wszelkich przepisów prawa, postanowień Umowy oraz zasad promowania Produktów i/lub usług Synergy; oraz (b) na swój koszt  przygotowywać, archiwizować lub składać 
wszelkie raporty oraz uzyskiwać wszelkie zezwolenia wymagane przepisami prawa lub wymagane przez organy władzy publicznej w związku z wykonywaniem Umowy, sprzedażą Produktów 
Synergy i/lub promowaniem usług Synergy oraz okazji biznesowych Synergy. W przypadku gdy ma to zastosowanie, Dystrybutor dokona rejestracji jako podatnik VAT UE. Synergy zastrzega 
sobie prawo do samodzielnego rozliczania wynagrodzenia należnego Dystrybutorowi i przygotowywania faktur dla Dystrybutora. 

6. Wszelkie wypowiedzi Dystrybutora na temat  Produktów i usług Synergy, jak również dotyczące okazji biznesowych Synergy, muszą być oparte ściśle na pisemnych informacjach przygoto-
wanych przez Synergy, w tym na aktualnych opisach promocji sprzedażowych i członkowskich, oraz zgodne z zasadami i procedurami planu handlowego Synergy. Dystrybutor odpowiada 
za wszelkie swoje wypowiedzi odbiegające od informacji o Produktach i usługach Synergy, jak również o okazjach biznesowych Synergy opublikowanych przez Synergy i niniejszym zwalnia 
Synergy z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, roszczenia i koszty, w tym koszty sądowe i koszty obsługi prawnej wynikające z nieautoryzowanych oświadczeń poczynionych przez 
Dystrybutora.

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zaakceptowania przez Synergy. Synergy zastrzega sobie prawo do — wedle własnego uznania — zaakceptowania lub odrzucenia formularza 
zgłoszeniowego.
 
Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Dystrybutor może rozwiązać niniejszą Umowę bez podawania przyczyn za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem.
 
8. Umowa może zostać zakończona przez Synergy w każdym czasie za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeśli Synergy postanowi zakończyć promowanie Produktów i usług Synergy 
w ramach marketingu bezpośredniego w Polsce. Synergy ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Dystrybutora warunków Umowy, przy 
czym procedura takiego rozwiązania jest zgodna z zapisami określonymi w zasadach i procedurach. W przypadku rozwiązania Umowy, Dystrybutor zostaje zwolniony z wszelkich przyszłych 
zobowiązań kontraktowych względem Synergy.

9. Dystrybutor ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Dystrybutor 
powinien zawiadomić o tym Synergy na piśmie. W przypadku odstąpienia od Umowy, Dystrybutor: (i) otrzyma zwrot wszelkich wpłat poczynionych przez siebie w związku z przyłączeniem 
się do planu handlowego Synergy; (ii) obowiązany jest zwrócić wszelkie Produkty (w tym materiały szkoleniowe i promocyjne, instrukcje i zestawy biznesowe) zakupione w tym okresie i nadal 
niesprzedane, pod warunkiem, że takie niesprzedane Produkty są w takim stanie, w jakim zostały zakupione (bez względu na to, czy zewnętrzne opakowanie zostało naruszone) oraz 
wymagać od Synergy zwrotu pieniędzy w kwocie równej stu procentom (100%) ceny zakupionych Produktów oraz (iii) anuluje wszelkie usługi zamówione przed odstąpieniem od Umowy, 
które nie zostały jeszcze wykonane, a Synergy zwróci wszelkie kwoty pieniężne zapłacone za takie usługi. Po zakończeniu umowy Dystrybutor może ponownie starać się o włączenie w poczet 
Dystrybutorów planu handlowego Synergy dopiero po upływie sześciu (6) miesięcy od daty odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

10. (a) W przypadku rozwiązania przez Dystrybutora Umowy po upływie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia, Dystrybutor ma prawo zwrócić Synergy wszystkie niesprzedane Produkty, 
które zostały zakupione w okresie sześciu (6) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy i są nadal niesprzedane, a Synergy zwróci cenę (w tym VAT) zapłaconą przez Dystrybutora za takie 
Produkty, pomniejszoną:
(i) w przypadku Produktów, których stan jest pogorszony w wyniku ich używania  przez Dystrybutora– o wartość ich zużycia; oraz
(ii) uzasadnioną opłatę manipulacyjną w wysokości dziesięciu procent (10%) ceny Produktów.
(b) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Synergy, Dystrybutor ma prawo zwrócić Synergy wszystkie  niesprzedane Produkty, które zostały zakupione przez Dystrybutora w ciągu 
dziewięćdziesięciu (90) dni przed doręczeniem wypowiedzenia oraz otrzymać od Synergy cenę (w tym VAT) zapłaconą za takie Produkty wraz ze wszelkimi kosztami poniesionymi przez 
Dystrybutora w związku ze zwrotem Produktów do Synergy. Zwrot ceny i kosztów uzależniony jest dokonania zwrotu Produktów nieznajdujących się w posiadaniu Synergy w ciągu dwudzie-
stu jeden (21) dni od dnia, w którym złożono wypowiedzenie Umowy. Zwrot Produktów nastąpi na koszt Synergy na adres podany w formularzu  zgłoszeniowym lub na inny adres wskazany 
Dystrybutorowi przez Synergy.
(c) Zwrot ceny lub kosztów następuje w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Produktów lub, jeśli Produkty są już w posiadaniu Synergy, niezwłocznie.

11. Przed dokonaniem zwrotu ceny Produktów, w przypadkach, o których mowa powyżej, Synergy jest uprawniona do żądania od Dystrybutora przedstawienia dowodu zakupu Produktów 
Synergy.

12. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że premie lub prowizje wypłacone Dystrybutorowi za Produkty lub usługi, które następnie zostały zwrócone Synergy przez 
innych Dystrybutorów będących w  organizacji tego Dystrybutora w ciągu  sześciu (6) miesięcy poprzedzających  wypłatę premii lub prowizji, podlegają zwrotowi przez Dystrybutora. 
Synergy uprawniona jest do  potrącenia kwot premii lub prowizji podlegających zwrotowi z rachunku Dystrybutora w Synergy w dowolnym czasie 
13. Jeśli Dystrybutor sponsoruje innych Dystrybutorów, taki Dystrybutor przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że musi dołożyć wszelkich starań, aby regularnie i w dobrej wierze 
wspomagać i szkolić sponsorowanych przez siebie Dystrybutorów i ich zespoły, co obejmuje takie czynności jak stały kontakt, komunikację, zachęty oraz wsparcie ich organizacji, w tym 
dostarczanie informacji i szkolenie sponsorowanych Dystrybutorów, w tym dotyczące wymogów prawnych prowadzenia tego rodzaju działalności w Polsce.

14. Niniejsza Umowa, obejmująca formularz zgłoszeniowy, niniejsze warunki, zasady i procedury oraz plan wynagradzania (wraz z wprowadzanymi  zmianami do tych dokumentów) stanowi 
całość umowy między Dystrybutorem a Synergy.

15. Niewykonanie przez Synergy lub opóźnienie wykonania przez Synergy dowolnego uprawnienia wynikającego z lub związanego z Umową nie stanowi zrzeczenia się tego prawa.

16. Zawiadomienia dokonywane w związku  z Umową wymagają dla swej ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli zostaną doręczone osobiście lub listem 
zwykłym na adresy stron wskazane w formularzu zgłoszenia członkowskiego. W przypadku zmiany danych adresowych, każda ze stron zobowiązana jest powiadomić o tym drugą stronę na 
piśmie.

17. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych 
postanowień strony Umowy by nie zawarły. W takim przypadku strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienie Umowy.

18. Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą zgodnie z tym prawem.

19. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające z nią w związku będą poddane jurysdykcji sądów polskich. 


