Az ESSENS Klub tagság általános feltételei
Az ESSENS Klubot az ESSENS EUROPE SE alapította és képviseli, cégjegyzékszám: 293 75 819, adószám: CZ29375819,
székhelye: Csehország, 628 00 Brno, Zaoralova 3045/1e és a Brnoi Regionális Bíróság vette kereskedelmi nyilvántartásba
H 264 szám alatt, továbbiakban, mint ESSENS.

1. Tag lehet minden 16. életévét betöltött természetes, vagy jogi személy.
2. Az ESSENS Club tagság az ON-LINE regisztrálás befejezésének pillanatában jön létre az ESSENS hivatalos honlapján.
3. A sikeres ON-LINE regisztráció után a tag megerősítést kap a tagságáról, beleértve a tag azonosítóját és jelszavát
a regisztrációs e-mail címére. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy a hivatalos ESSENS weboldalon a tag
belépjen. A Tag kötelezi magát, hogy beírja a regisztráció során az összes szükséges azonosító és kapcsolattartási
adatot, és vállalja, hogy frissíti, ha a My Office - Saját profil - Kapcsolat lapokon bármely ilyen adat megváltozik. Az
ESSENS nem vállal semmilyen felelősséget az ESSENS nyilvántartásaiban és az ESSENS és a Tag közötti hivatalos
kommunikáció során a nem megfelelő kapcsolattartási adatokért.

4. Az ESSENS semmilyen felelősséget nem vállal az olyan károkért, melyek a felhasználó adatainak harmadik fél
részére történő átadásából erednek.

5. Egy tag csak egy tag azonosítót birtokolhat. Abban az esetben, ha az ismétlődő regisztrációt akár rejtett módon is
észlelik, csak az első regisztráció tekintendő érvényesnek, és az összes további regisztráció törlődik.

6. A tagnak jogában áll megrendelni - megvásárolni az ESSENS termékeket tagi áron, az ESSENS termékeket közvetlenül
értékesíteni saját nevében és saját üzleteként, valamint promóciós szolgáltatásokat nyújtani az ESSENS védjegye
népszerűsítése érdekében (szponzor - új tagok beléptetése az ESSENS Klubba). Ilyen esetben a tag köteles annak
az országnak a vonatkozó törvényeit betartani, ahol a tevékenységét végzi, valamint adóbevallást benyújtania és a
helyi adókat megfizetnie. Ha az ESSENS Marketing Tervre alapuló jutalékfizetési igény keletkezik a Tag számára,
a kifizetést az ESSENS Club tagjai részére fizetendő jutalék feltételei szabályozzák az adott országban. A tag nem
az ESSENS értékesítési képviselője, alkalmazottja vagy bármely ESSENS franchise ágazat alkalmazottja.

7. A tagok a megrendelésekért-vásárlásokért pontokat kapnak. A termékek listája és az ESSENS termékekhez rendelt
pontok mértéke elérhető a releváns ESSENS franchise-fiók hivatalos honlapján, vagy a megfelelő ESSENS franchisefiók kapcsolat tartójánál.

8. A tag abban az ESSENS franchise irodában adhat le megrendelést, vagy vásárolhat korlátlanul, ahol az állandó
lakcíme, vagy cégének bejelentett székhelye van. A tag az ESSENS termékeket más ESSENS franchise fiókokban
is megrendelheti, amennyiben a megrendelés a havi 100 pontot is meghaladja. A releváns ESSENS franchise fiók
dönthet a lehetséges kivételekről.

9. A tag kötelezettséget vállal, hogy átveszi az utánvétes szállítmányként megrendelt ESSENS termékeket és kifizeti
azt. A megrendelt termékek szállításával kapcsolatos ismétlődő problémák esetén a tagnak vissza kell térítenie a
szállításhoz kapcsolódó költségeket a megfelelő ESSENS franchise fiókhoz. A sikertelen kézbesítéssel kapcsolatos
ismétlődő problémák az ESSENS Club tagság általános feltételeinek sorozatos megsértésének minősülnek.
Bármely ESSENS franchise-fióknak joga van megtagadni a fentiekben említettek szerint eljáró tag megbízásainak
feldolgozását, és jogában áll levonni a tagok jutalékából a felmerült költségeket. Abban az esetben, ha a tagok
jutalékából a kapcsolódó kiadások levonása nem lehetséges, a megfelelő ESSENS franchise fióknak jogában áll a
tag következő megrendelését csak a költségek megtérítése után feldolgozni.

10. Az ESSENS termékek értékesítésében részt vevő tagok személyesen adhatnak el és kínálhatják a termékeket
közvetlen értékesítésként piacokon, kézműves vásárokon, fesztiválokon és egyéb hasonló eseményeken, de kizárólag
promóciós és szponzorálási célból - új tagok ESSENS Clubba történő regisztrációja céljából. Tilos az ESSENS termékek
kiskereskedelmi üzletekben, állványokon, online aukciókban vagy más hasonló módszerrel történő értékesítése, amely
ellentmond a közvetlen értékesítés jellegének. A saját online áruházon keresztül történő értékesítés kiskereskedelmi
áron nem tilos, de a megfelelő ESSENS franchise fiók forgalmazási osztályának jóváhagyása szükséges.

11. Az ESSENS-el folytatott együttműködéssel kapcsolatos tagsági tevékenység esetén az ESSENS cég nem vállal
semmilyen felelősséget sem az üzleti tevékenységhez szükséges engedélyek megszerzéséért, sem a vonatkozó
adók és járulékok be nem nyújtásáért vagy be nem fizetéséért, illetve az üzleti tevékenységéből eredő egyéb
kötelezettségek nem teljesítésért.

12. A tag köteles az ESSENS klub tagságában érdekelt feleknek és egyéb tagoknak csak az ESSENS kínálatából származó
termékekre vonatkozó árakat, jellemzőket és elérhetőséget biztosítaniuk olyan módon, amely egyértelmű és azonos
az ESSENS által kiadott információs és reklámanyagokkal vagy a megfelelő ESSENS franchise ág által kiadottakkal,
tekintettel arra, hogy az ESSENS termékek az adott piacon megfelelően bejegyzett és tanúsított eredeti termékek. A
tag semmiképpen sem vezetheti félre az érdekelt feleket az ESSENS termékekkel kapcsolatban, vagy az ESSENS-el
való együttműködésben, ha összehasonlítja az ESSENS termékeket más márkájú termékekkel. Az összes szükséges
információ hivatalos nyomtatott anyagokban, az ESSENS által közzétett prezentációs anyagokban, a hivatalos
ESSENS weboldalon, valamint az ESSENS vagy a megfelelő ESSENS franchise fiók által kezelt közösségi média
felületeken érhető el.

13. A tag kötelezi magát, hogy tartózkodik minden olyan cselekedettől ami az ESSENS védjegyének, az ESSENS franchise
ágaknak az ESSENS klub bármely tagjának vagy az ESSENS termékek bármely felhasználójához kapcsolódó pénzügyi
vagy egyéb károkat okozhat. A tag kötelezettséget vállal arra, hogy kerüli az ESSENS Klub többi tagjának személyes
és kapcsolattartási adatainak, illetve az ESSENS-el folytatott együttműködés során szerzett üzleti információ
és know-how visszaélésszerű felhasználását, nem csak aktív tagsága alatt, hanem az ESSENS Klub tagságának
szüneteltetése vagy törlése után is. Ellenkező esetben az ESSENS jogosult jogorvoslattal érvényesíteni a felmerült
károk értékének fedezetét.

14. A tagnak engedélyt kell kérnie az ESSENS-től vagy egy releváns ESSENS franchise fióktól, hogy jóváhagyja az egyes
kiadványokat vagy egyedi promóciókat, amelyek bármilyen ESSENS logót vagy bármely, az ESSENS védjegyet
tartalmazó kifejezést tartalmaznak, vagy bármilyen hivatalos ESSENS fénykép alternatívájaként .

15. A tag köteles az ESSENS klub tagságának általános feltételeiben és az ehhez kapcsolódó feltételekben és
szabályokban az információs anyagok esetleges változásaira és a megfelelő ESSENS franchise ágazat hivatalos
ESSENS weboldalára vagy honlapjaira figyelni, amelyeket e-mailben a tagoknak elküldenek vagy amely a hivatalos
ESSENS weboldalon kerül közzétételre.

16. Az ESSENS Klubtagság Általános feltételeiben bekövetkezett változások, a kapcsolódó feltételek és szabályok
érvényesek és érvénybe lépnek azon a napon, amikor az ESSENS honlapján feltüntették és közzétették.

17. Az ESSENS Klubtagság általános feltételeiben szereplő bármely cikk megsértése esetén a tagság felfüggeszthető,
és a helyesbítésre határidő kerül meghatározásra.

18. Az ESSENS Club tagság örökölhető. A tagság átruházható olyan harmadik felekre, aki nem tagja az ESSENS
Clubnak, de ez csak az ESSENS írásbeli jóváhagyásával és az adott országban érvényes jogszabályok betartása
mellett lehetséges.

19. A tagság lezárásra kerül: a) ha az újonnan regisztrált tag nem ad le személyes megrendelést az ON-LINE regisztráció
befejezésétől számított 30 napig, b) ha a tag nem adott le személyes megrendelést az elmúlt 365 napban, és ezt
nem teszi meg még a 30 napos figyelmeztetési idő után sem és a kézhez vett helyesbítési felhívás ellen nem él
fellebbezéssel, c) az ESSENS és a tag közötti megállapodással, d) a tagság egyoldalú felmondása bármely érintett
fél által. Az ESSENS tagság egyoldalú megszüntetése csak az ESSENS Klub tagság általános feltételeinek ismételt
megsértése miatt történhet meg, vagy az ESSENS Klubban való tagság megszakadása esetén meghatározott határidő
lejárta előtt. A helyesbítés iránti fellebbezés vagy a tagságra vonatkozó felmondási értesítés az elektronikus úton
történő kézbesítés pillanatában érvényes a tag e-mail címén, amelyet eredetileg a regisztrációhoz használt, vagy a
hivatalos ESSENS weboldalon a My Office - Saját profil - Kapcsolat adatai vagy az ESSENS messenger postaládájába
való érkezéssel, melyek elérhetőek a Felhasználó belépése után bármely hivatalos ESSENS weboldalon.

20. Az ESSENS Klub tagságának általános feltételeiben semmilyen érvénytelenség nem állapítható meg . Az ESSENS
Klubban való tagságra a Cseh Köztársaság jogrendje az alkalmazandó jog. Ami az ESSENS Klub tagságának általános
feltételei, a kapcsolódó feltételek vagy szabályok szerint nem szabályozott, azt a Polgári Törvénykönyv 89/2012
paragrafusa szabályozza és az eljáró bíróság a Brnói Városi Bíróság, Csehország.

