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SZÉPSÉGTANÁCSADÓI FELVÉTELI KÉRELEM
az ORIFLAME Szépségtanácsadói Klubjába
ORIFLAME HUNGARY KOZMETIKA KFT.
1082 Budapest, Futó u. 47-53 • 1439 Budapest, Pf. 624.
Telefon: 06 1 450 3939 • Fax: 06 1 238 0561

1. A két példányos felvételi kérelmet a kérelmezô és a szponzor együtt tölti ki.
2. A felvételi kérelem mindkét példányát az ORIFLAME HUNGARY
Központba kell benyújtani.
3. A tagfelvétel regisztrálása után egy példányt a kérelmezô visszakap.

SZÉPSÉGTANÁCSADÓ ADATAI:
Szépségtanácsadó kódszáma

Regisztrálás dátuma

Teljes név: ________________________________________________________________________

Képviselt gazd. társulás neve: ____________________________________________

Leánykori név: _____________________________________________________________________

Címe: _____________________________________________________________

Születési dátum:

Adóazonosító jel:

Értesítési cím:

Személyi igazolvány száma: _____________________________________________
______________________________________________________________
Város
Utca
Házszám

A szépségtanácsadó betétszámlája (kötelezô kitölteni!):

Mobil: ______________________________ Telefon: ____________________________________
Anyja leánykori neve: _______________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

KORÁBBI ORIFLAME TAGSÁGA (ha volt) adatai:
Szépségtanácsadói kódszám:

Tagság megszûnésének dátuma:
év

hónap

nap

Kérjük, hogy karikázza be azt a pontot, amely szerint a bónusz kifizetését kéri! (Amennyiben az „A” választ jelölte, töltse ki a megadott részt.)
A.

B.

Gazdasági társaság képviselôje, illetve egyéni vállalkozó vagyok

Nem vagyok vállalkozó

Adószám: ___________________________________________________________
Vállalkozói igazolvány száma: ____________________________________________
Kelte: ______________________________________________________________
A JELEN FELVÉTELI KÉRELEM HÁTOLDALÁN LÉVÔ ORIFLAME SZOLGÁLTATÁSI SZERZÔDÉS FELTÉTELEIT TUDOMÁSUL VETTEM , ÉS AZT MAGAMRA
NÉZVE KÖTELEZÔNEK ISMEREM EL .

Budapest, __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Oriflame ügyintézô aláírása

__________________________________________________________________
Szépségtanácsadó aláírása

A SZPONZOR ADATAI:

A SZPONZOR IGAZOLÁSA:

A szponzor neve: _____________________________________________________

Fenti kérelmezô szponzoraként ezennel igazolom, hogy nevezettet az Oriflame üzleti
lehetôségeirôl teljeskörûen tájékoztattam, beleértve a szponzorcsoport tagjaira
vonatkozó információkat is.

Kódszáma:
A szponzor címe: _____________________________________________________

___________________________________________________________________
A szponzor aláírása

NYILATKOZAT
Aláírásommal beleegyezem, hogy az Oriflame Hungary Kft. az alábbi személyes adataimat kizárólag a velem történô kapcsolattartás és az Oriflame üzleti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás céljából a szépségtanácsadó jogviszonyom fennállása alatt használja, nyilvántartsa és kezelje. Az Oriflame a személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérô célra nem használhatja, azokat
más részére csak akkor továbbíthatja, ha azt jogszabály, illetve bíróság vagy más hatóság kötelezvé teszi. Az Oriflame az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Tudomással bírok
arról, hogy az adataim kezelésérôl az Oriflame-tôl írásban tájékoztatást kérhetek, és az adataim helyesbítését vagy törlését korlátozás nélkül írásban bármikor kérhetem.
SMS:

E-MAIL:

Mobiltelefon száma: ________________________________________________________________

E-mail címe: ________________________________________________________

Dátum: __________________________________________________________________________

Aláírás: ____________________________________________________________
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Szolgáltatási Szerzôdés
Szerzôdô Felek:
– Az elsô oldalon meghatározott Szépségtanácsadó
valamint az
– ORIFLAME Hungary Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53), továbbiakban ORIFLAME

1. A Szépségtanácsadó a jelen szerzôdés aláírásával az ORIFLAME Szépségtanácsadói klubjának tagjává válik.
2. A Szépségtanácsadó a tagsági viszonya keretében az ORIFLAME termékek tárgyában szépségtanácsadói tevékenységet végezhet a fogyasztók részére, valamint
személyes értékesítési (direct selling) feladatot láthat el a fogyasztók irányában.
3. Szerzôdô Felek rögzítik, hogy a tagsági viszony nem jelent a Szépségtanácsadó és az ORIFLAME között a magyar jog szabályai szerint munkajogviszonyt.
A tagsági viszony semmilyen körülmények között nem nyújt felhatalmazást a Szépségtanácsadó részére, hogy az ORIFLAME nevében és képviseletében
bármilyen jognyilatkozatot tegyen illetve az ORIFLAME terhére kötelezettségvállalást eredményezô jognyilatkozatot tegyen.
4. A Szépségtanácsadó, valamint az ORIFLAME értékesítési rendszerében szponzori, illetve a direktori státuszt betöltô személyek közötti jogviszonyt, illetve elszámolási viszonyt az ORIFLAME szabályzatai („Siker Terv”, „Ügyvitelei Kézikönyv”, „Etikai Kódex”) szabályozzák. A Szépségtanácsadó kötelezettséget vállal arra,
hogy az ORIFLAME valamennyi szabályzatának rendelkezéseit megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezônek ismeri el. A hivatkozott szabályzatok a jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik. A mindenkor hatályos szabályzatok és felvételi kérelem az ORIFLAME hivatalos helyiségeiben
kifüggesztésre kerülnek.
5. A Szépségtanácsadó kötelezettséget vállal arra, hogy Szépségtanácsadói tevékenységének ellátása során mindent megtesz az ORIFLAME és a termékek jó
hírének megôrzése érdekében, olyan nyilatkozatot nem tesz, amely az ORIFLAME-mel, illetve annak termékeivel kapcsolatos negatív értékítéletet tartalmaz.
A szépségtanácsadói tevékenység ellátása során a Szépségtanácsadó kötve van az ORIFLAME hivatalos szakirodalmában foglalt megállapításokhoz, valamint
a 4. pontban meghatározott szabályzatokhoz.
6. A Szépségtanácsadó kijelenti, hogy a Szépségtanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó, a hatályos magyar jogszabályban meghatározott valamennyi szükséges feltétellel rendelkezik, ezzel összefüggésben az ORIFLAME-et semmilyen kötelezettség, felelôsség nem terheli. A Szépségtanácsadónak, amennyiben az
ORIFLAME termékeket nem saját használatra, hanem továbbértékesítési céllal vásárolja, akkor adószámmal kell rendelkeznie.
Amennyiben adószámmal rendelkezô vállalkozóként (A) végzi termékértékesítô tevékenységét, úgy az ORIFLAME-tôl jutalékot (bónuszt) illetve egyéb
pénzbeni és nem pénzbeni ösztönzôt kap a jelen szerzôdés alapján a Siker Tervben, illetve az egyéb ORIFLAME által kiadott nyomtatványokban közölt feltételek
szerint. A Szépségtanácsadó által végzett termékértékesítôi tevékenység teljesítésének igazolására az Oriflame által kiállított számla szolgál.
Továbbá a Szépségtanácsadó tudomásul veszi, amennyiben magánszemélyként (B) válik az ORIFLAME vásárlói klub tagjává, akkor utólagos engedményre jogosult, amelyet vásárlás útján realizálhat.
7. A Szépségtanácsadó vállalja, hogy az ORIFLAME Szépségtanácsadói hálózatát, illetve az ORIFLAME-mel összefüggésben birtokába került fogyasztók személyes
adatait semmilyen más termék értékesítésére, illetve egyéb célra nem fogja felhasználni, e tekintetben a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit
maradéktalanul betartja. A Szépségtanácsadói tevékenység során, valamint a tagsági viszony megszûnését követôen sem jogosult a Szépségtanácsadó az
ORIFLAME mûködésére vonatkozó információkat harmadik személy tudomására hozni, azokat köteles üzleti titokként kezelni. A titoktartási kötelezettség
megsértése esetén a Szépségtanácsadó teljes kártérítési felelôsséggel tartozik.
8. A Szépségtanácsadó tudomásul veszi, hogy a jelen szerzôdésben valamint az Oriflame 4. pontban hivatkozott szabályzataiban foglalt kötelezettségeinek
megszegése estén az ORIFLAME jogosult a Szépségtanácsadói tagsági jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetni.
9. A Szépségtanácsadói tevékenységgel összefüggésben külön költségtérítésre nem jogosult. A Szépségtanácsadó a Szépségtanácsadói tevékenységet saját
nevében, saját költségére illetve kockázatára végzi. A Szépségtanácsadói (értékesítési) tevékenység ellátása során a Szépségtanácsadó és az ORIFLAME között
a termékek értékesítése tekintetében nem jön létre bizományosi szerzôdés, a termékek tulajdonjogát a vételár kiegyenlítésével a Szépségtanácsadó megszerzi
az ORIFLAME-tôl, majd az így tulajdonába került termékeket ruházza(hatja) át a fogyasztók részére. A Szépségtanácsadó az ORIFLAME-tôl megvásárolt (átvett)
termékeket az ORIFLAME szabályzataiban meghatározott áron értékesítheti a fogyasztók részére. Az árrés a Szépségtanácsadót illeti meg. Az ORIFLAME
szabályzatai határozzák meg azokat az egyéb kedvezményeket (jutalékokat és bónuszokat), amelyek a Szépségtanácsadót illetik meg az általa forgalmazott
ORIFLAME termékek mennyiségéhez képest. A Szépségtanácsadói tevékenység teljesítését az ORIFLAME által a Szépségtanácsadó részére kiállított – az
átvételre került ORIFLAME termékeket meghatározó – számla igazolja.
10. A Szépségtanácsadó tudomásul veszi, hogy amennyiben 16. életévet betöltötte, de a 18. életévét még nem, úgy csak készpénzes vásárlásra jogosult.
11. Amennyiben a Szépségtanácsadói tevékenység ellátása során a Szépségtanácsadó az ORIFLAME irányában fennálló fizetési kötelezettségének határidôre nem
tesz eleget, úgy a késedelem idôtartamára a Ptk. 301. §-ban megállapított mértékû késedelmi kamatot köteles fizetni.
12. A Szépségtanácsadó aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy szerzôdéskötéskor a nyomtatványon közölt személyes adatait az ORIFLAME, vagy az általa megbízott
harmadik fél a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnál ellenôrizze, pontosítsa. A hozzájárulás egyben engedélynek tekintendô arra
az esetre is, ha egyébként a Szépségtanácsadó a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 2. § (1.) bekezdése
értelmében adatai kiadását letiltotta. A Szépségtanácsadó tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a feltüntetett esedékességi napig
nem egyenlíti ki, az ORIFLAME a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti. A Szépségtanácsadó aláírásával feltételen és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy az írásbeli felszólítást követôen, az abban írt fizetési határidô
elmulasztása esetén a neve, késedelmes fizetésének a ténye, valamint a késedelmes fizetéssel kapcsolatos adatai egy nyilvános – harmadik személy által hozzáférhetô – adatbázisban kerüljön rögzítésre.
13. A jelen szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, a Felek esetleges jogvitájuk rendezése során ORIFLAME székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkezô bíróságok járnak el.

