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Pravilnik za nakup količinskih paketov izdelkov:
Synergy WorldWide ponuja članom skupin na nekaterih trgih možnost nakupa nekaterih izdelkov v količinskem paketu po znižani ceni.
Člani skupin lahko naročijo količinske pakete le, če imajo aktivno kvalificirano predlogo za samodejno naročanje.
Če je samodejno naročilo v posameznem mesecu preskočeno ali preklicano, mora član skupine počakati na tri (3) zaporedne mesece kvalificiranega
samodejnega naročanja, preden lahko znova kupuje v količinskem paketu.
Če želi član skupine naročiti količinski paket na račun, ki ni njegov, morata imeti oba računa aktivno kvalificirano predlogo za samodejno naročanje in tri
(3) zaporedne mesece kvalificiranega samodejnega naročanja.
Člani skupin lahko naročijo največ 1.000 CV količinskih paketov na mesec. Za kakršne koli izjeme morajo člani skupin pridobiti pisno odobritev
pristojnega direktorja za njihov trg.
Člani skupin morajo izpolniti pogodbo o nakupu količinskih paketov in jo oddati službi za pomoč strankam, preden lahko naročijo količinske pakete.
Člani skupin morajo hraniti podrobne evidence o nakupih količinskih paketov in maloprodajne račune za prodajo vseh izdelkov, kupljenih v količinskem
paketu. Člani skupin morajo podjetju Synergy na zahtevo predložiti tovrstne evidence in račune, skupaj z računovodskimi evidencami o prodaji
količinskih paketov.
Opomba: Količinskih paketov ni mogoče uporabiti za aktiviranje ali nadgradnjo centrov za sledenje in provizija se ne všteva v znesek za elitni popust.
Pravilniki, ki urejajo prodajo izdelkov in se lahko nanašajo na prodajo izdelkov, kupljenih v količinskem paketu:
• Avkcijske spletne strani: Člani skupine ne smejo prodajati izdelkov podjetja Synergy prek eBaya ali drugih avkcijskih spletnih strani.
• Prodaja prek interneta: Člani skupne podjetja Synergy lahko za prodajo izdelkov podjetja Synergy in razvijanje svojega posla s podjetjem
Synergy uporabljajo samo spletne strani, ki jih za ta namen zagotovi podjetje Synergy WorldWide. Uporaba samostojno izdelanih spletnih strani je
prepovedana.
• Mednarodna prodaja: Član skupine ne sme prodajati izdelkov podjetja Synergy v državah, na ozemljih ali območjih, kjer podjetje Synergy ni
dovolilo prodaje teh izdelkov. Član skupine lahko kupi izdelke, ki so na voljo izključno na določenem trgu, ko je na tem trgu, vendar pa teh
izdelkov ne sme nadalje prodajati na drugem trgu. Izdelek podjetja Synergy se lahko prodaja samo na trgu, na katerem je njegova prodaja
dovoljena.
• Prodaja kupcem: Prodaja izdelkov kupcem je osnova za članstvo v skupini podjetja. Člani skupine morajo imeti možnost prodaje kupljenih
izdelkov neposredno svojim lastnim kupcem. Član skupine se lahko sam odloči, ali bo svoje izdelke prodajal po veleprodajni ceni ali po ceni z
vračunano maloprodajno maržo. Član skupine podjetja Synergy ne sme prodajati izdelkov po ceni, ki je nižja od njihove posamezne veleprodajne
cene.
• Prodaja kupcem: Od članov skupine podjetja Synergy se pričakuje nadaljnja prodaja 70 odstotkov vseh izdelkov, ki jih kupijo pri podjetju
Synergy. Prodajo na drobno je treba natančno dokumentirati. Cena izdelkov Synergy, ki jih član skupine proda na drobno, ne sme biti nižja od
njihove veleprodajne cene. Podjetje Synergy si pridržuje pravico do revizije prodaje na drobno, ki jo opravijo člani skupine.
Podrobno opišite, kako nameravate prodati izdelke, kupljene v količinskem paketu:

Pravilnik za nakup količinskih paketov izdelkov in druge pravilnike o prodaji izdelkov sem že sprejel(-a), ko sem postal(-a) članica skupine podjetja
Synergy. Ponovno potrjujem, da bom ravnal(-a) v skladu z zgoraj navedenimi pravili, navedenimi v tem obrazcu in v pravilnikih in postopkovnikih
podjetja Synergy.
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