ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО

1. СЛИМ ЛАЈН КЛУБ е регистрирана трговска марка на СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо
Скопје и го претставува Клубот на Членови .
2. Заштитен знак на трговската марка Слим Лајн Клуб е со кој знак се идентификува Клубот
на Членови во сопственост на Слим Лајн Интернационал доо Скопје. Овој заштитен знак
како индустриска сопственост се користи на амбалажата на производите и рекламниот
материјал на СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО
3. Член на Слим Лајн Клуб се станува согласно Правилникот за Членство
4. Секој член рамноправно се стекнува со правата за добивање на попусти, бонуси и
можноста да напредува по нивоата на склата на успехот, согласно Мрежниот Награден
План.
5. Секој член на Слим Лајн Клуб добива единствен идентификационен број во системот на
порачки.
6. Секој член е должен своите порачки да ги превзема лично и правовремено.
7. Членот е должен да постапува и да ги извршува упатствата според Општите правила и
услови.
8. Ако Членот ги пречекори границите на упатствата од Општите правила и услови или
отстапи од добиените упатства експлицитно се согласува дека Слим Лајн Интернационал
има право на привремени мерки и друг праведен надомест.
9. Ограничувањето на овие праведни надоместоци нема да се смета за ослободување од
какви било права или правен лек кој Слим Лајн Интернационал може да ги побара како
отштета или сл.
10. За место на постојано живеалиште на физичкото лице се смета адресата на постојано
живеалиште наведена во Апликацијата за членство во смисла на важење на даночните
законски прописи.
11. Секоја промена на живеалиште на физичкото лице или за било каква промена, како што
се име, презиме, бр. на телефон и е-пошта кои се наведени податоци од пристапницата,
членот е должен да го извести Слим Лајн Клуб
12. Правото на попусти и бонуси на членовите на Слим Лајн Клуб не преоѓаат на трето лице и
не можат да бидат предадени на трето лице.
13. Членот на Слим Лајн Клуб не е вработен, нити агент и нема право да превзема било какви
работи во име и за сметка на на Слим Лајн Клуб, ниту да се стекнува со било какви обврски
и права во име и за сметка на Слим Лајн Клуб.
14. Членот на Слим Лајн Клуб не смее да ја користи продажната мрежа на Слим Лајн Клуб со
цел продажба на слични, конкурентни или било какви производи од други фирми, ниту да
шири лажни информации кои можат да му наштетат на Слим Лајн Клуб.
15. Слим Лајн Клуб управува со базата на податоци во кои се наоѓаат личните податоци на
регистрираните членови кои се неопходни за пресметување и исплатување на бонусите.
16. Согласно Законот за заштита на личните податоци, Слим Лајн Клуб се обврзува дека ќе ги
чува во тајност и нема да ги употребува за било какви други цели, освен за целите кои се
однесуваат на соработката со членовите, одржување на контактите со членовите и нивно
известување.
17. Секој член на Слим Лајн Клуб има целосно право на увид во своите податоци и право на
поднесување на барање за нивно ажурирање.
18. Секој член во било кое време може да се откаже од членството во Слим Лајн Клуб во
било кое време . Во тој случај мора да ги подмири сите претходно настанати обврски кон
компанијата.
19. Рокот на важење на Членството е 12 месеци почнувајќи од денот на потпишување.
20. По завршување на рокот од 12 месеци доколку не се обнови , членот не е активен .
21. За да се стекне со право на исплата на бонус членовите се обврзани да имаат одредена
лична продажба од минимален број на поени во зависност од нивото кое го постигнал .
22. Со неостварувањето на овој услов членот не се стекнува со бонус.
23. Условите за напредување по нивоата и стекнување на правата и привилегиите за
заработка се утврдени во Мрежниот Маркетинг План, и секој член е согласен да ги
почитува и остварува онака како што се наведени во истиот.
24. Сите забелешки, барања, известувања и друга комуникација од која било страна да се
предадат писмено до примачот преку пошта или електронски.
25. Слим Лајн Клуб го задржува правото на измени на овој Правилник. Во тој случај се
обврзува секој член правовремено да го извести

СЛИМ ЛАЈН ИНТЕРНАЦИОНАЛ доо Скопје
www.mk.slimlineclub.com

