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Deklaracja Członkowska - System Zniżek

Przepisy Ogólne
I. Cel Deklaracji Członkowskiej
Celem Deklaracji Członkowskiej (zwana dalej „Deklaracją”) jest określenie praw i obowiązków
stron w zakresie ustalenia zasad zakupu oraz odsprzedaży towarów od Akuna Polska sp. z o.o.
(dalej zwana Akuna Polska).

6. Deklarujący nie może podejmować działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji
skierowanych przeciwko innym uczestnikom programu zniżek oraz dystrybutorom Akuna Polska,
jak również jakichkolwiek działań, które mogą szkodzić opinii i reputacji Akuna Polska lub opinii o
jej towarach.
7. Deklarujący, prowadzący działalność gospodarcza, ma prawo do podpisania Umowy
uprawniającej do otrzymywania dodatkowej Premii opisanej w aktualnym Przewodniku i planie
marketingowym firmy Akuna Polska.

II. Przedmiot Deklaracji i postanowienia ogólne

V. Prawa i obowiązki Akuna Polska

1. Akuna Polska powierza zgodnie z niniejsza Deklaracja prawo do kupowania, na zasadach
niewyłączności, towarów Akuna Polska na użytek własny oraz prawo do odsprzedaży
towarów Akuna Polska osobom trzecim w imieniu własnym i na rachunek własny
Deklarującego. Specyfikacja poszczególnych towarów zawarta jest w aktualnym Przewodniku
Dystrybutora Akuna Polska (zwanym dalej „Przewodnikiem”).
2. Osoba sk³adaj¹ca Deklaracjê (zwana dalej „Deklaruj¹cym”) nie może przywozić towarów Akuna
Health Product inc. spoza Polski celem ich sprzedaży na terytorium kraju i nie może wywozić
towarów nabytych od Akuna Polska do jakiegokolwiek innego kraju celem ich dalszej
sprzedaży.
3. Deklaruj¹cy będzie zawsze osob¹ pe³noletni¹ maj¹c¹ miejsce zamieszkania na terytorium
Polski. Deklaruj¹cy nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Akuna Polska.
4. Akuna Polska nie jest zobowi¹zana do dostarczania wszystkich produktów zamówionych przez
Deklaruj¹cego. Ilość ta może być ograniczona aktualnymi możliwościami magazynowymi i
handlowymi firmy Akuna Polska.
5. Każdy samodzielny produkt kupowany przez Deklaruj¹cego od Akuna Polska staje się jego
w³asności¹ od momentu, kiedy zap³aci za niego cenę ustalon¹ w niniejszej Deklaracji oraz
aktualnym Przewodniku. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, ¿e Deklaruj¹cy odbierze produkt
przed zap³at¹, wówczas Akuna Polska uprawniona jest do odbioru takiego produktu od
Deklaruj¹cego (zastrzeżenie w³asności rzeczy sprzedanej).

1. Akuna Polska ma obowiązek dostarczać Dystrybutorowi wszystkie zamówione przez niego
produkty z zastrzeżeniem przewidzianym w artykule II punkt 4 i5.
2. Akuna Polska będzie postępować zgodnie z postanowieniami swojej polityki handlowej
a o wszelkich zmianach w tym zakresie będzie powiadamiać dystrybutorów na portalu
internetowym pod adresem www.akuna.pl.

III.Opłaty
1. Deklarujący zobowiązuje się przy zawarciu niniejszej Deklaracji do jednorazowej zapłaty kwoty
w wysokości 60 zł brutto (z podatkiem VAT) za nabycie uprawnień określonych w art. II pkt.1
oraz za aktualny Przewodnik.
2. Deklarujący po osiągnięciu pozycji menad¿erskiej (Lider) uiści dodatkową opłatę w
wysokości 40 z³ brutto, dzięki której będzie mu przysługiwała możliwość uzyskania 40% zniżki
oraz, po podpisaniu umowy, ewentualna premia. Deklarujący na pozycji meneadżerskiej
zobowiązuje się do uiszczenia tej opłaty corocznie, licząc od daty pierwszej opłaty, na konto
bankowe Akuna Polska podane w aktualnym przewodniku.
IV. Prawa i obowi¹zki Deklarującego
1. Deklarujący ma prawo do zakupu towarów w następujących zniżkach:
0 - 139 pkt. – zniżka 10%,
420 - 1119 pkt. zniżka 25%,
140 - 419 pkt. – zniżki 20%,
1120 pkt. i więcej – zniżka 30%
Lider i Senior Dystrybutor 40% zniżki.
Liczba punktów z zakupionych produktów liczona jest od dnia wejścia w życie Deklaracji, z tym
że zniżka przysługuje tylko do kolejnych butelek. Wyjątkiem jest jednorazowy zakup towarów
na łączna ilość 2100 pkt. z 35% zniżka oraz zakup towarów na łączną ilość 700 pkt. z 30%
zniżką (dotyczy Triangle – opis w aktualnym Przewodniku).
2. Deklarujący ma możliwość sprzedaży towarów Akuna Polska osobom trzecim, które nie
podpisały deklaracji wyłącznie w cenach detalicznych określonych w aktualnym przewodniku.
3. Deklarujący zobowiązuje się sprzedawać towary Akuna Polska osobom trzecim tylko w cenach,
które ustalone sa w art. IV pkt 1 i 2 niniejszej Deklaracji. W wypadku wprowadzenia zmian w cenniku
przez Akuna Polska, Deklarujący zobowiązuje się sprzedawać towary w cenach, które obowiązują w
dniu zawarcia transakcji handlowej z osobą trzecią.
4. Deklarujący zobowiązuje się, że przy prowadzeniu działalności bedzie kierował sie zasadami, które
opisane są w aktualnym Przewodniku i że będzie dochowywał tych zasad.
5. Deklarujący zobowiązuję się do korzystania wyłącznie z materiałów reklamowych i informacyjnych
przygotowanych przez Akuna Polska, a przy promocji towarów ściśle bedzie przestrzegać zasad i
kierunków działań przedstawionych w pisemnych materiałach Akuna Polska. Materiały te mogą
być w razie potrzeby zmieniane lub uzupełniane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w zakresie wskazanym w niniejszej
umowie oraz w celu obliczenia wynagrodzenia przysługującego dystrybutorom w systemie firmy
AKUNA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 11 Listopada 11 będącą administratorem tych
danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dane
przetwarzane będą w celu prowadzenia przez administratora działań marketingu bezpośredniego
własnych produktów i usług. Dane będą przekazywane innym Dystrybutorom Akuna (z górnej linii
sponsorowania) oraz za granicę do pozostałych oddziałów firmy AKUNA. Podanie danych jest
dobrowolne. Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie na wyżej podane adresy elektroniczne informacji
handlowej przez AKUNA POLSKA Sp. z o.o.

VI. Czas trwania Deklaracji
1. Niniejsza Deklaracja zawarta jest na czas nieokreślony, przy czym może zostać rozwiązana za
wypowiedzeniem z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednakże nowa
Deklaracja może zostać zawarta najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od daty
wypowiedzenia.
2. Akuna Polska może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym niniejszą Deklarację, jeżeli
Deklarujący podał nieprawdziwe dane lub gdy naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej
deklaracji lub nie przestrzega zasad i warunków współpracy zawartych w aktualnym
Przewodniku. Deklarujący, którego niniejszy punkt będzie dotyczył, nie może podpisać
ponownie Deklaracji.
3. Niniejsza Deklaracja nie może być scedowana przez Deklarującego na rzecz osoby trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Akuna Polska.
VII. Powołanie przepisów i rozwiązywanie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Deklaracją mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą deklaracją będą rozwiązywane przede
wszystkim na drodze negocjacji.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Deklaracji wymagają dla swej ważności, zachowania formy
pisemnej.
2. Akuna Polska ma prawo do wprowadzenia zmian w wymienionych w Deklaracji.
O każdej zmianie Akuna Polska winna zawiadomić Deklarującego, który ma prawo
wypowiedzenia niniejszej Deklaracji w terminie w niej określonym. Zmiany dokumentów mogą
być podyktowane ważnymi przyczynami, za które uważa się w szczególności: dostosowanie
obowiazujących cen do poziomu inflacji, podwyższenie standardu usług lub produktów,
wzrost kosztów funkcjonowania w skutek czynników zewnętrznych (takich jak np. zmiana cen
energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych), zmian cen w wyniku
wprowadzenia produktów lub usług komplementarnych, wprowadzenie nowych lub
nowelizujących przepisów prawnych, zmiany polityki handlowej lub marketingowej wobec
osób trzecich.
3. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Deklaracji i aktualnego Przewodnika oraz
zgadzają się z ich postanowieniami. Ponadto Deklarujący oświadcza, że zapoznał się z
materiałami opisującymi plan sprzedaży i marketingu Akuna Polska a przy dokonywaniu
zakupów będzie kierował się zasadami racjonalnej gospodarki.
4. Deklarację sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Niniejsza Deklaracja wchodzi w życie z dniem dostarczenia do Akuna Polska.
6. Jeżeli w niniejszej Deklaracji wystąpią błędy dotyczące danych Deklarującego, deklaracja ta nie
traci swej ważności, pod warunkiem że wszystkie nieścisłości Deklarujący niezwłocznie zgłosi
Akuna Polska w celu ich weryfikacji i poprawienia.
7. Integralną część niniejszej deklaracji stanowi aktualny Przewodnik oraz Plan Marketingowy
Akuna Polska.
8. Nadto, strony niniejszej deklaracji oświadczają, że niniejszą Deklarację, wraz z jej integralną
częścią przeczytały na dowód czego składają swe własnoręczne podpisy.

Data ..............
Miejsce..........................................

Deklarujący

Data ..............
Miejsce..........................................

(Czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisania upoważnienia)

Akuna Polska Sp. z o.o.

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli)

(Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli)

