Bendrosios ESSENS klubo narystės sąlygos
Klubas ESSENS buvo įkurtas ir jį atstovauja kompanija UAB ESSENS Lithuania, Kalvarijų g. 125, LT -08221 Vilnius,
Įmonės kodas: 305582625,
1. Narys gali būti fizinis asmuo, kurio amžius yra nuo 16 metų, arba juridinis asmuo.
2. ESSENS klubo narystė įsigalioja tuo metu, kai patvirtinama registracija internetu bet kurioje oficialioje ESSENS
interneto svetainėje.
3. Po sėkmingos on-line registracijos, narys gauna patvirtinimą apie savo narystę, įskaitant jo nario ID ir slaptažodį,
savo elektroninio pašto adresu, kuris buvo naudojamas registracijos metu. Šie duomenys yra būtini norint
prisijungti prie bet kurios oficialios ESSENS svetainės nario skyriaus. Narys įsipareigoja registracijos metu įves ti
visus reikiamus identifikavimo ir kontaktinius duomenis ir taip pat įsipareigoja atnaujinti, pasikeitimo atveju, bet
kuriuos iš šių duomenų skirtuke My office - My profile - Contact data. ESSENS neprisiima jokios atsakomybės už
neteisingus nario kontaktinius duomenis ESSENS registruose ir to pasekoje už neteisingą pristatymą oficialiu
ESSENS ir nario bendravimo metu.
4. ESSENS neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą tuo atveju kai narys perduoda savo asmeninę
prisijungimo informaciją trečiajai šaliai.
5. Narys gali turėti tik vieną nario ID. Tuo atveju, jeigu atsiskleis, kad egzistuoja pasikartojanti registracija net ir
paslėptu būdu, tik pirmoji registracija bus laikoma galiojančia ir visos kitos registracijos bus panaikintos.
6. Narys turi teisę užsisakyti - pirkti ESSENS produktus narių kainomis, tiesiogiai parduoti ESSENS produktus savo
vardu ir savo sąskaita kaip atskiram verslo subjektui ir teikti reklamos paslaugas prekių ženklo ESSENS naudai
(registruoti naujus narius į ESSENS klubą). Tokiu atveju narys privalo laikytis su šia veikla susijusių įstatymų ir kitų
teisės aktų savo šalyje ir pateikti nustatytą mokesčių deklaraciją bei kitas apžvalgas. Jeigu nariui patvirtinamas
prašymas sumokėti komisinius pagal ESSENS rinkodaros planą, mokėjimas reglamentuojamas pagal komisinių
išmokėjimo sąlygas, veiksmingas jo šalyje. Narys nėra ESSENS pardavimų atstovas, jo darbuotojas ar bet kurio
ESSENS franšizės filialo darbuotojas.
7. Narys gauna taškus už užsakymus - ESSENS produktų, už kuriuos priskiriami taškai, pirkimus. Produktų, už kuriuos
yra priskiriami taškai, kartu su taškų kiekiu, priskiriamu kiekvienam produktui, sąrašas yra pateiktas atitinkamos
ESSENS franšizės oficialioje interneto svetainėje arba pareikalavus atitinkamos ESSENS fra nšizės.
8. Narys gali be apribojimų užsisakyti ESSENS produktus atitinkamame ESSENS franšizės filiale pagal savo nuolatinę
gyvenamąją vietą arba verslo veiklą. Narys gali užsisakyti ESSENS produktus kitose ESSENS franšizės filialuose,
atsižvelgiant į tai, kad už tokius užsakymus jis gali gauti iš viso iki 100 asmeninių taškų per vieną mėnesį. Atitinkamas
ESSENS franšizės filialas gali nuspręsti dėl galimų išimčių.
9. Narys įsipareigoja atsiimti savo siuntinius su užsakytais ESSENS produktais per nustatytą laiką ir už juos sumokėti.
Iškilus pasikartojančioms problemoms, susijusioms su užsakytų produktų pristatymu, narys turi kompensuoti visas
išlaidas, susijusias su pristatymu atitinkamam ESSENS franšizės filialui. Pasikartojančios problemos, susijusios su
nesėkmingu pristatymu, laikomos pasikartojančiu ESSENS klubo narystės bendrųjų sąlygų pažeidimu. Kiekvienas
ESSENS franšizės filialas turi teisę atsisakyti vykdyti tokio nario, kuris elgėsi taip, kaip minėta anksčiau, užsakymus,
taip pat turi teisę atskaičiuoti išlaidas, susijusias su pristatymu, iš nario komisinių. Jeigu išlaidų, susijusių su
pristatymu, atskaičiavimas iš Nario komisinių negalimas, atitinkamas ESSENS franšizės filialas turi teisę vykdyti kitą
šio nario užsakymą tik atskaičius išlaidas.
10. Narys, užsiimantis ESSENS produktų pardavimu, gali pristatyti ir siūlyti šiuos produktus asmeniškai tiesioginio
pardavimo principu arba turguje, mugėse, festivaliuose ir kituose panašiuose renginiuose, tačiau tik reklamos ir
rėmimo tikslais – naujų narių registracija į ESSENS klubą. Draudžiama parduoti ESSENS produktus mažmeninės
prekybos parduotuvėse, stenduose, internetiniuose aukcionuose arba kitu panašiu būdu, kuris prieštarauja
tiesioginio pardavimo pobūdžiui. Pardavimas per savo internetinę parduotuvę su fiksuotomis pardavimo kainomis
nėra draudžiamas, tačiau jį turi patvirtinti atitinkamo ESSENS franšizės filialo rinkodaros skyrius.

11. Nario verslo veiklos, susijusios su bendradarbiavimu su ESSENS, atveju, kompanija ESSENS neprisiima jokios
atsakomybės nei už būtinų leidimų verslo veiklai neįsigijimą, nei už jų nepateikimą ar atitinkamų mokesčių ir įmokų
nemokėjimą, taip pat už kitų įpareigojimų šaliai, susijusių su jo verslo veikla, nevykdymą.
12. Narys privalo suteikti klientams, ESSENS klubo naryste suinteresuotiems asmenims ir kitiems nariams, tik tikrą
informaciją apie ESSENS produktų kainas, savybes ir prieinamumą tokiu būdu, kuris būtų aiškus ir identiškas
informacijai iš dabartinės ESSENS arba atitinkamo ESSENS franšizės filialo paskelbtos informatyvios ir reklaminės
medžiagos, atsižvelgiant į tai, kad ESSENS produktai yra originalūs produktai, tinkamai registruoti ir sertifikuoti tam
tikroje rinkoje. Narys jokiu būdu negali klaidinti ESSENS bendradarbyste arba produktu besidominančius asmenis,
lyginant ESSENS produktus su kitų prekių ženklų produktais. Visa reikalinga informacija pateikiama oficialioje
spausdintoje medžiagoje, ESSENS paskelbtoje prezentacijos medžiagoje, oficialioje ESSENS interneto svetainėje ir
socialinėje žiniasklaidoje, kurią valdo ESSENS arba atitinkamas ESSENS franšizės filialas.
13. Narys įsipareigoja vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti finansinę ar kitokią žalą prekės ženklui ESSENS,
ESSENS franšizės filialams, bet kuriam ESSENS klubo nariui ar bet kuriam ESSE NS produktų vartotojui. Narys
įsipareigoja vengti bet kokių veiksmų, dėl kurių galėtų būti piktnaudžiaujama kitų narių asmens ir kontaktiniais
duomenimis arba piktnaudžiavimo verslo informacija ir praktine patirtimi, įgyta bendradarbiaujant su ESSENS, ir
tai galioja ne tik aktyvios narystės metu, bet ir tuo atveju, kai ESSENS Klubo narystė yra pristabdoma arba
atšaukiama. Priešingu atveju ESSENS turi teisę teismo sprendimu užtikrinti atsiradusios žalos atsilyginimą.
14. Narys turi paprašyti ESSENS arba atitinkamo ESSENS franšizės filialo patvirtinti individualų publikavimą arba
individualią reklamą, kurioje yra bet koks logotipas ESSENS arba bet kokia frazė, kurioje yra prekės ženklas ESSENS,
arba bet kokios oficialios ESSENS nuotraukos arba grafikai.
15. Narys privalo stebėti bet kokius galimus informatyvios medžiagos pokyčius oficialioje ESSENS interneto
svetainėje arba atitinkamo ESSENS franšizės filialo interneto svetainėse, ESSENS klubo narystės bendrosiose
sąlygose, su jais susijusiose sąlygose ir taisyklėse, kurios bus siunčiamos nariams elektroniniu paštu arba kurios bus
paskelbtos oficialioje ESSENS interneto svetainėje.
16. ESSENS klubo narystės bendrųjų sąlygų pasikeitimai, susijusios sąlygos ir taisyklės įsigalioja tą dieną, kai jie
buvo išsiųsti ir paskelbti oficialioje ESSENS interneto svetainėje.
17. Pažeidus bet kokį straipsnį bendrosiose ESSENS klubo narystės sąlygose, narystė gali būti nutraukta ir bus
nustatytas atitinkamas terminas ištaisymui.
18. ESSENS Klubo narystė yra paveldima. Narystė gali būti perduota trečiąjai šaliai, kuri nėra ESSENS klubo narys,
bet tai įmanoma tik gavus raštišką ESSENS sutikimą ir su sąlyga, kad bus įvykdyti atitinkami konkrečios šalies
įstatymai.
19. Narystė yra terminuojama: a) jei naujai registruotas narys nepateikia jokio asmeninio užsakymo per 30 dienų
nuo on-line registracijos, b) jei Narys nepateikia jokio asmeninio užsakymo per paskutines 365 dienas ir to nedaro
net ir po 30 dienų nuo pranešimo gavimo – nariui išsiųsto laiško su ištaisymo galimybe , c) ESSENS ir nario
susitarimu, d) vienašališkai nutraukus narystę bet kurios susijusios pusės. Vienašališkas ESSENS nutraukimas gali
vykti tik dėl pasikartojančių ESSENS klubo narystės bendrųjų sąlygų pažeidimo, arba dėl to, kad jie nėra ištaisomi
iki nustatyto termino, sustabdant narystę ESSENS klube. Prašymas dėl pažeidimų ištaisymo arba pranešimas apie
narystės nutraukimą įsigalioja tuo metu, kai jis gaunamas nario el. pašto adresu, kuris buvo naudojamas
registracijai, arba buvo atnaujintas oficialioje ESSENS svetainėje skirtuke My office – My profile – Contact data arba
į ESSENS pašto dėžutę ESSENS pranešimų skiltyje, kuris yra pasiekiamas po nario prisijungimo bet kurioje oficialioje
ESSENS svetainėje.
20. Bet kurio straipsnio negaliojimas ar neveiksmingumas nenustato kitų Bendrųjų ESSENS klubo narystės sąlygų
negaliojimo ar neveiksmingumo. Įstatymai, taikomi ESSENS klubo narystės tikslams, yra Čekijos Respublikos
įstatymai. Kas nėra reglamentuojama Bendrosiose ESSENS klubo narystės sąlygose ar taisyklėse, yra
reglamentuojama Civiliniu Kodeksu, Act.No. 89/2012 Coll. su jo pakeitimais ir taikytinas teismas yra Brno
savivaldybės teismas, Čekijos Respublika.

