
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВСТУПУ ДО КЛУБУ FM (ЕТИЧНИЙ КОДЕКС) 

1. Всі кандидати, заяви яких були розглянуті, стають членами клубу. 

2. Кандидат стає членом клубу з моменту підтвердження заяви. 

3. Кандидат залишається членом клубу, зобов’язується купити стартпакет та презентувати 

продукти серії FM. 

4. Член клубу купує продукцію на власні потреби, або веде підприємницьку діяльність від власного 

імені. 

5. Член клубу не є працівником, або агентом клубу FM Україна, згідно з цим не має права приймати 

будь-яких рішень від імені клубу FM Україна. 

6. Член клубу не є працівником, або агентом свого спонсора. 

7. Член клубу не має права використовувати мережу дистрибуції FM Group Україна для продажу 

парфумів інших фірм, бути бізнес-партнером інших фірм або поширювати інформацію, яка може 

пошкодити фірмі FM Group Україна. 

8. FM Group Україна є адміністратором бази даних, в якій знаходяться особисті дані всіх 

зареєстрованих членів клубу FM, FM Group Україна опрацьовує особисті дані і дані про 

розрахунки і співпрацю з FM Group Україна. 

9. Метою збирання особистих даних членів клубу FM є реєстрація членів в базі даних клубу 

відповідно до чинного законодавства України, умов співпраці та плану маркетингу. 

10. Кожен член клубу має право ознайомитись з своїми особистими даними і зробити їх оновлення. 

11. Умови клубу FM, що зобов’язують всіх членів: 

 А). підтверджую і згідний з етичним кодексом і регламентом члена клубу FM які є розміщені в 

плані маркетингу та на сайті www.ua.fmworld.com і являються невід’ємною частиною договору. 

  

 Б). вчасно приймати посилки і проводити проплати, а в випадку не отримання посилки з товаром 

взяти на себе повну відповідальність. 

12. FM Group має право застосувати міри до бізнес-партнера, який порушує умови співпраці з 

фірмою і не виконує взятих на себе обов’язків: 

 - забрати право на спонсорування; 

 - тимчасово призупинити дію договору з бізнес-партнером, що означає втратити право купувати 

продукти в FM Group, а також втрачає право на отримання бонусів та премій на час припинення 

дії договору. 

13. Член клубу може в будь-який момент анулювати договір члена клубу FM на підставі заяви. 

14. Член клубу зобов’язується придбати товару на суму 150 П.В. протягом року. 

15. Член клубу, який отримує премію зобов’язується щомісяця придбати товару на суму 50 П.В. 

16. Член клубу зобов’язується дотримуватись цін каталогу. 

17. Після розірвання договору з клубом FM не можна зареєструватися на це саме прізвище протягом 

6 наступних місяців. 

18. Детальна інформація на сайті www.ua.fmworld.com . 

 

 

1. Кур’єрська доставка за вказаною адресою. 

2. Передоплата за продукцію здійснюється на банківський рахунок. 

 

         FM GROUP COSMETIC UKRAINE 

          

         e-mail: fmgroup@ua.fm 

         сайт: www.ua.fmworld.com  

         моб.тел.: (067) 672-88-04 

моб.тел.: (067) 672-88-84 

моб.тел.: (066) 730-30-01 

моб.тел.: (095) 036-65-71 

моб.тел.: (093) 348-24-91 

моб.тел.: (067) 672-89-28 

факс: +380322971107 

багатоканальний телефон: (032) 297-11-05 

          Skype: fmgroupua 
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