
Tanácsadói üzleti szabályzat

Ez a Nagyon Cudar Jogi Szöveg azért jött létre, mert kötelező. Reméljük, nem veszed zokon, és ha                
valamit nem értesz benne, keress meg bennünket, szívesen elmagyarázzuk. Üzleti Szabályzatnak          
hívjuk, és azt tartalmazza, mi mindent tehet (vagy nem tehet) egy Viva la Vita Tanácsadó a               
működése során.

1. A Tanácsadóvá válás

A Vilavital Kft. által működtetett Viva la Vita Életmódprogram (továbbiakban: Viva la Vita)            
Tanácsadóit regisztrációval veszi fel soraiba, mely a következőképpen történik:

1. a honlapon történő online regisztráció elkészítése

2. 4.800 Ft-os regisztrációs és képzési díj befizetése

3. a Viva la Vita Tanácsadói képzés sikeres elvégzése

2. A Viva la Vita Tanácsadóság feltételei:

1. Tanácsadó lehet minden cselekvőképes 18. életévét betöltött természetes személy,        
akinek felvételét a Viva la Vita nem tagadta meg a Szabályzatban foglalt kizáró okokra             
tekintettel.

2. Nem lehet Tanácsadó olyan személy, aki börtönben vagy más büntetésvégrahajtási         
intézetben van.

3. Nem lehet Tanácsadó olyan személy, aki mentális okok miatt képtelen         
Tanácsadóként működni.

4. Amennyiben a Tanácsadójelölt a regisztráció során hamis adatokat szolgáltat, úgy a          
Viva la Vita kizárhatja tagjainak sorából.

3. A Tanácsadó felelőssége és kötelezettségei

1. A Tanácsadó köteles betartani a jelen Szabályzat részét képező irányelveket,          
eljárásokat és útmutatásokat, valamint jóhiszeműen és tisztességesen kell eljárnia        
Tanácsadóként végzett tevékenysége során. Ha ezzel ellentétesen cselekszik, akkor        
regisztrációjának megszüntetésével a Viva la Vita  tagjainak sorából kizárhatja.

2. Amennyiben Tanácsadónak az adataiban változás következik be, úgy azt köteles 30           
napon belül a Viva la Vita-val közölni.



3. A Viva la Vita jóváhagyása nélkül Tanácsadó nem jelentethet meg semmilyen           
promóciót, illetve a Viva la Vita nevében nem nyilatkozhat sem nyilvános, sem magán            
fórumon, weboldalon.

4. A hirdetési eszközöket alkalmazni kívánó Tanácsadónak kérelmet kell benyújtania a          
hirdetés pontos tartalmának és megjelenési helyének, formájának ismertetésével a Viva         
la Vita felé jóváhagyásra. Az ilyen jóváhagyás csak a jóváhagyott alkalomra illetve           
időtartamra érvényes.

5. A Tanácsadótól elvárt, hogy tartsa be a Viva la Vita adatvédelmi irányelveit minden             
Tanácsadó és vásárló vonatkozásában, amelybe azok üzleti információi is beletartoznak.

6. A Tanácsadó köteles a Viva la Vita tulajdonosi információit a lehető legbizalmasabban            
kezelni, és köteles minden ésszerű és megfelelő intézkedést megtenni a tulajdonosi          
információk védelmére és bizalmas jellegük megtartására. A Szabályzat jelen részében         
meghatározott titoktartási kötelezettségek a Tanácsadóra nézve a Tanácsadóként végzett        
tevékenysége során éppúgy érvényesek, mint a Viva la Vita-ból való esetleges törlést           
vagy kizárást követően.

7. A Tanácsadó semmilyen formában nem küldhet, továbbíthat, sem másként nem tehet           
közzé kéretlen elektronikus üzeneteket (spam) a Viva la Vitával és/vagy termékeivel          
kapcsolatban olyan személyek számára, akikkel a Tanácsadónak nincs már meglévő         
személyes vagy üzleti kapcsolata.

8. A Viva la Vita Tanácsadó:

1. tisztességesen, jóhiszeműen és felelősségteljesen jár el az üzleti és egyéb         
más, Tanácsadóként végzett tevékenysége során

2. nem közvetíthet a Viva la Vita-n belül vallási, politikai, illetve személyes          
társadalmi meggyőződéseket

3. nem hirdethet a Viva la Vita tréningeken és rendezvényeken a Viva la Vita-n            
kívüli üzleti lehetőséget vagy terméket

9. A Tanácsadó nem tehet a Viva la Vita termékeinek tulajdonított egészséggel           
kapcsolatos gyógyító kijelentéseket. A Tanácsadó elmondhatja saját, és a személyes         
találkozások alkalmával másoktól hallott terméktapasztalatait akár más Tanácsadóknak,       
vagy bárkinek, de csak kizárólag annak szigorú felhívásával, hogy ezek egyediek és nem            
általános érvényűek. A megosztott terméktapasztalatokra nézve a Tanácsadó személyes        
felelősséggel tartozik.

10. A Tanácsadó nem csomagolhatja át a termékeket vagy változtathatja meg tartalmukat,           
illetve nem változtathatja meg vagy módosíthatja a Viva la Vita által forgalmazott           
termékek vagy szolgáltatások csomagolási címkéit.

11. A Tanácsadó vállalja, hogy a termékeket a raktárból való elszállítás és a            
végfelhasználóhoz való eljuttatás között a megfelelő módon tárolja és szállítja, hogy azok           
megőrizzék magas minőségüket. Ügyel arra, hogy a csomagolás semmilyen módon ne          
sérüljön, ne szennyeződjön.

12. A Viva la Vita a termékeire a hatályos jogszabályokkal összhangban visszavásárlási           
garanciát vállal, amennyiben azokat a vásárló vagy a tanácsadója felbontatlan és eredeti           



állapotban juttatja vissza a raktárba. A Tanácsadó által nem megfelelő helyen és           
körülmények között tárolt és/vagy szállított termékekért a Viva la Vita nem vállal           
felelősséget.

13. A Tanácsadó nem állíthatja, hogy munkaviszonyban áll a Viva la Vita-val. A Tanácsadó             
önálló vállalkozásként működik az adott országban érvényben lévő, vállalkozásokra        
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Nem állíthatják, hogy a Viva la Vita         
munkavállalói, illetve nem használhatnak erre utaló szavakat vagy kifejezéseket a         
névjegyükön vagy egyéb nyomtatott anyagokon. A Tanácsadó nem használhatja        
névjegykártyáját olyan benyomás keltésére, hogy a Viva la Vita-val munkaviszonyban van.

14. A Tanácsadónak a tevékenységét pénzügyileg megbízható, fizetőképes és üzleti         
módon kell működtetnie. A Tanácsadó nem működtethet illegális vagy jogszerűtlen üzleti          
vállalkozást, illetve nem folytathat vagy vehet részt illegális vagy jogszerűtlen üzleti          
tevékenységben. A Tanácsadó felelősséggel tartozik azért, hogy betartson minden        
jogszabályt, amely a tevékenységének működtetésére vonatkozik.

15. A Tanácsadó nem végezhet tevékenységet olyan piacon, ahol nem rendelkezik az           
adott ország üzletviteli engedélyével. Ha nem a fentebb leírtak alapján jár el, és ezzel             
bármilyen jogi vagy egyéb szabályt áthág, akkor köteles megtéríteni a Viva la Vita-nak            
valamennyi költségét, igényét, kárát és kiadását (ideértve az indokolt ügyvédi         
költségeket is), amelyek közvetlenül vagy közvetetten ennek az elvnek a megsértéséből          
származnak.

16. A Tanácsadó nem teheti meg, hogy visszaéljen a Viva la Vita kereskedelmi nevével,             
védjegyeivel és egyéb szellemi tulajdonával, vagy jogellenesen használja azokat. Ha a          
Tanácsadó nem a Szabályzatnak megfelelően használja a Viva la Vita kereskedelmi nevét,           
a Viva la Vita-hoz tartozó vagy a Viva la Vita számára engedélyezett védjegyeket, illetve             
más szellemi tulajdont, akkor ez a Tanácsadó a Viva la Vita-ból való kizárását vonja maga              
után.

17. Ha a Tanácsadó megszünteti a regisztrációját vagy valami oknál fogva a Viva la Vita              
kizárja Tanácsadói sorából, akkor a regisztrációt aláíró személynek nincsenek további jogai          
a Tanácsadói státusszal kapcsolatban. A Viva la Vita-nak a kizárásra kerülő Tanácsadót           
írásban kell értesítenie a regisztrációkor megadott postai vagy elektronikus címén a          
hatályos jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben a Tanácsadó bizonyos jövedelmeit       
közvetlen módon a kizárással kapcsolatos tevékenysége során szerezte, a Viva la Vita-nak           
jogában áll azokat a jövedelmeket visszatartani vagy visszakövetelni.

A Viva la Vita fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy           
érvénytelenítse az aktuális Szabályzatot. Érvényes Szabályzatnak mindig a Viva la Vita          
honlapján (www.vivalavita.hu) lévőt kell tekinteni.

A jelen Szabályzatban nem taglalt kérdésekben a PTK ide vonatkozó paragrafusai az           
irányadóak.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.flavantic.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1sEYL6olWsyAclBksVQ6tNzuWRQ

