ESSENS klubo narystės bendrosios sąlygos
Lietuvoje ESSENS klubą atstovauja ESSENS Lithuania, įmonės kodas Nr.: 305582625, mokesčių mokėtojo kodas:
LT100013525718, buveinė Kaunas, Technikos g. 28, pašto kodas: 51335, toliau vadinama tik ESSENS. 2020 m. Lapkričio
19d. tarp ESSENS, kaip franšizės gavėjo, ir ESSENS EUROPE SE, kaip franšizės davėjo, buvo sudaryta franšizės sutartis,
kuria remiantis ESSENS garantuojamos išskirtinio ESSENS prekės ženklo produktų ir susijusių prekės ženklų pardavėjo
pozicijos, toliau - tik ESSENS PRODUKTAI, Lietuvos teritorijoje.

1. ESSENS klubo narys (toliau - tik NARYS) gali būti tik vartotojas, t.y. fizinis asmuo, vyresnis nei 16 metų, kuris perka
ESSENS PRODUKTUS savo asmeniniam naudojimui, o ne darbo ar verslo tikslais.

2. ESSENS klubo narystė formuojama tą dieną, kai narys registruojasi ON-LINE naudodamasis bet kuria oficialia
ESSENS svetaine.

3. Sėkmingai užregistravęs ON-LINE, NARYS gauna narystės patvirtinimą ir nario ID bei unikalų slaptažodį, išsiųstus
registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Šie duomenys yra būtini norint patekti į bet kurios oficialios
ESSENS svetainės nario skiltį arba prisijungti prie jos („Nario paskyra“). NARYS įsipareigoja pateikti visą prašomą
identifikavimo ir kontaktinę informaciją kurdamas savo nario paskyrą, o pasikeitus - atnaujinti šiuos duomenis bet
kurioje oficialioje ESSENS svetainėje, skirtuke Mano darbo vieta - Mano profilis - Asmeniniai duomenys. ESSENS
neatsako už neteisingą NARIO kontaktinę informaciją ESSENS įrašuose ir vėlesnius pristatymo klausimus oficialiai
bendraujant tarp ESSENS ir NARIO.

4. ESSENS neatsako už jokią žalą, kurią padarė NARYS, atskleisdama savo nario ID ar slaptažodį tretiesiems asmenims.
5. NARYS gali turėti tik vieną nario ID. Jei nustatomos papildomos registracijos, net jei šios registracijos yra slaptos,
galioja tik pirmoji registracija ir visos papildomos registracijos bus anuliuotos.

6. Naudodamasis savo nario sąskaita, NARYS gali užsisakyti / įsigyti ESSENS PRODUKTŲ už narystės / lojalumo kainas.
7. Jei NARIUI priklauso išmoka-komisiniai, už atliktus pardavimus, pagal Essens rinkodaros planą, jie yra išmokami
pagal mokėjimo sąlygas, reglamentuotas NARIO šalyje.
NARYS nėra Essens arba bet kurios Essens Frančizės prekybos atstovas.

8. NARYS turi teisę trečiajam asmeniui pateikti unikalią internetinio puslapio nuorodą, kuria naudodamasis klientas gali
užsisakyti / įsigyti ESSENS PRODUKTUS ribotą laiką. Už tokį pirkimą NARYS turi teisę gauti tarpininko komisinius,
kuriuos reglamentuoja NARIO šalyje galiojančios Komisinių mokėjimo ESSEN klubo nariui sąlygos.

9. NARYS gauna taškus už kiekvieną asmeninį ar kliento darytą užsakymą / įsigytą nurodytą ESSENS produktą.
ESSENS PRODUKTŲ, už kuriuos gaunami taškai, sąrašą ir taškų kiekį už šių ESSENS PRODUKTŲ užsakymą /
pirkimą galima rasti bet kurioje oficialioje ESSENS svetainėje arba galite paprašyti šios informacijos iš atitinkamo
ESSENS franšizės atstovo.

10. NARYS be apribojimų gali užsisakyti / įsigyti ESSENS PRODUKTUS iš atitinkamo ESSENS filialo pagal savo nuolatinį
adresą ir gali užsisakyti / įsigyti ESSENS PRODUKTUS iš kitų ESSENS filialų, už maksimalią 100 taškų sumą
per vieną kalendorinį mėnesį. Dėl visų išimčių nusprendžia atitinkamas ESSENS filialas. NARYS įsipareigoja per
nurodytą laikotarpį atsiimti siuntinius su jo užsakytais ESSENS PRODUKTAIS ir sumokėti už gaminius. Tuo atveju,
kai NARYS pakartotinai neatsiima savo užsakytų prekių, NARYS apmoka išlaidas, susijusias su siuntų išsiuntimu
ir grąžinimu atitinkamam ESSENS filialui. Pakartotinis siuntų su užsakytais ESSENS PRODUKTAIS neatsiėmimas
laikomas pakartotiniu šių ESSENS klubo narystės bendrų jų sąlygų pažeidimu. ESSENS filialas turi teisę atsisakyti
realizuoti NARIO, kuris pakartotinai neatsiima siuntų, užsakymus ir turi teisę sulaikyti sumą, lygią siuntų siuntimo
ir grąžinimo išlaidoms iš tokio NARIO komisinių. Jei su siuntų siuntimu ir grąžinimu susijusių išlaidų negalima
išskaičiuoti iš tokio NARIO komisinių, atitinkamas ESSENS filialas turi teisę įvykdyti kitą tokio NARIO užsakymą
tik sumokėjus numatytas išlaidas.

11. NARYS yra įpareigotas aiškiai pateikti teisingą informaciją apie ESSENS PRODUKTŲ kainas, savybes ir prieinamumą
tretiesiems asmenims, asmenims besidomintiems ESSENS klubo naryste, ar kitiems NARIAMS, naudodamas
naujausius duomenis, kurie yra pateikti ESSENS arba atitinkamo ESSENS filialo išleistoje informacijoje, reklamoje
ir specialių renginių medžiagoje, atsižvelgiant į tai, kad ESSENS PRODUKTAI yra originalūs gaminiai, tinkamai
užregistruoti bei sertifikuoti konkrečiai rinkai. NARYS negali klaidinti asmenų, besidominčių ESSENS produktais ar
bendradarbiavimu su ESSENS, naudodamas lyginamą ją reklamą ar palyginimus su kitų prekių ženklų produktais.
Visa reikalinga informacija pateikiama oficialiuose spausdintuose leidiniuose ir pristatymo medžiagoje, kurią išleido
ESSENS, arba oficialiose ESSENS interneto svetainėse ir socialinėse medijose, kurias administruoja ESSENS arba
atitinkamas ESSENS filialas.

12. NARYS įsipareigoja susilaikyti nuo elgesio, kuris galėtų kaip nors pakenkti ESSENS, arba kuris galėtų padaryti
finansinę ar kitokią žalą ESSENS, ar bet kuriam ESSENS filialui, bet kuriam kitam ESSENS KLUBO NARIUI ar
galutiniam vartotojui. Vykdydamas bet kokią su ESSENS nesusijusią verslo veiklą, NARYS įsipareigoja susilaikyti
nuo elgesio, susijusio su piktnaudžiavimu bet kokia asmenine informacija ar kitų NARIŲ kontaktiniais duomenimis,
verslo informacija ir praktine patirtimi, gauta bendradarbiaujant su ESSENS, aktyvios narystės ESSENS metu, taip
pat tuo atveju, jei narystė yra sustabdyta arba atšaukta. Kitu atveju ESSENS susigrąžins visas teismo proceso
metu patirtas išlaidas.

13. NARIAI paprašys ESSENS arba atitinkamo ESSENS filialo leidimo, dėl atskirų leidinių ar individualių reklamų
naudojimo, kuriuose yra ESSENS logotipai, žodžiai ar frazės su ESSENS ar ESSENS grafika.

14. NARYS įsipareigoja stebėti bet kokius galimus pokyčius informacinėje medžiagoje ir oficialiose ESSENS svetainėse,
ESSENS klubo narystės bendrosiose sąlygose ir taisyklėse, kurios bus išsiųstos ESSENS Nariams elektroniniu paštu
arba bus paskelbta oficialiose ESSENS svetainėse.

15. Bet kokie šių bendrų jų ESSENS klubo narystės sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja tą dieną, kai jie yra paskelbti
oficialiose ESSENS svetainėse.

16. Pažeidus bet kurią iš šių ESSENS klubo narystės bendrųjų sąlygų nuostatų, NARIO narystė gali būti laikinai sustabdyta
ir gali būti nurodytas pagrįstas terminas taisymui.

17. ESSENS klubo narystė yra paveldima. ESSENS klubo narystę galima perduoti trečiajam asmeniui, kuris dar nėra
NARYS, gavus raštišką ESSENS sutikimą ir su sąlyga, kad bus laikomasi atitinkamų galiojančių šalies įstatymų.

18. Narystė nutraukiama jei NARYS a) su nauja registracija per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai NARYS
užsiregistravo ON-LINE, nepateikia asmeninio užsakymo / neperka jokių ESSENS PRODUKTŲ su skiriamais taškais;
b) jei NARYS per pastarąsias 365 kalendorines dienas nepateikia asmeninio užsakymo / negauna taškų už ESSENS
PRODUKTUS ir to nepadaro per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai ESSENS išsiuntė perspėjimą c) ESSENS
ir NARIO susitarimu; d) vienai iš šalių nutraukus narystę, ESSENS narystės nutraukimas priklauso nuo pakartotinių
ESSENS klubo narystės bendrų jų sąlygų pažeidimų arba nesugebėjimo ištaisyti pažeidimus per nurodytą laikotarpį,
jei narystė ESSENS klube yra sustabdyta. Pranešimas apie narystės atstatymą ar nutraukimą įsigalioja, kai jis
elektroniniu būdu pristatomas į NARIO el. pašto adresą, pateiktą registracijos metu arba atnaujinamą oficialiose
ESSENS svetainėse skirtuke Mano darbo vieta - Mano profilis - Kontaktinė informacija, kurį galima pasiekti iš bet
kurios oficialios ESSENS svetainės po to, kai narys prisijungia.

19. Bet kurios nuostatos ar jos dalies neįvykdymas ar negaliojimas negali būti suprantamas kaip likusių nuostatų,
esančių šiose ESSENS klubo narystės bendrosiose sąlygose, negaliojimas. ESSENS klubo narystei taikomi įstatymai
yra Lietuvos įstatymai. Bet kokius klausimus, nenurodytus šiose ESSENS klubo narystės bendrosiose sąlygose ar
taisyklėse, reglamentuoja Civilinio kodekso nuostatos, t. y. įstatymas Nr. 89/2012 Coll. su pakeitimais, o jurisdikciją
turintis teismas yra Brno (Čekijos Respublika) savivaldybės teismas.

