
ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

I. ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Юрий 

Венелин №32, наричана за кратко ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ оперира в сферата на Мултилевъл 

Маркетинга(МЛМ), предлагайки богат избор от парфюми, козметика, домакински препарати, 

хранителни добавки, кафе и чай. Ние управляваме бизнес, базиран на Мултилевъл Маркетинга, 

състоящ се в продажба и популяризиране на продукти чрез изграждане на търговска мрежа, 

създадена от поредица от препоръки. 

Кандидатът може да се присъедини към Клуба на FM WORLD, като попълни регистрационната 

форма в раздела „Присъединете се към нас“ на уебсайта https://bg.fmworld.com/bg/. За да може 

кандидатът да подаде заявление, е необходимо да даде съгласие за обработване на личните му 

данни доколкото е необходимо за изпълнение на договора за участие в Клуба на FM WORLD 

(Споразумение за партньорство, Договор). В процеса на регистрация е необходимо да предостави 

уникален имейл адрес и лични данни. 

Приключването на процеса по регистрация в съответствие с инструкциите, съдържащи се в този 

документ, води до сключване на договор за участие в Клуба на FM WORLD (Споразумение за 

партньорство), по силата на който Кандидатът става член на Клуба на FM WORLD. 

II. Данни за контакт 

ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Юрий Венелин 

№32, ЕИК 206659205 

Рекламации: e-mail: info@bg.fmworld.com 

III. Важни свойства на услугата и нейния предмет 

Продуктите на FM WORLD се предлагат на партньорски цени само за членове на Клуба на FM 

WORLD. За да купувате нашите продукти директно от ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ, трябва да сте член на 

Клуба на FM WORLD(бизнес партньор). Можете също така при определени условия да изградите 

търговска мрежа и да получавате търговско намаление или възнаграждение. 

IV. Процедура за присъединяване към FM WORLD Club 

Етапи: 

• Попълване на формата на адрес: https://register-bg.fmworld.com/ подаване на заявление; 

• Потвърждение за получаване на заявлението и условното му приемане, изпратени от ФМ 

УЪРЛД БЪЛГАРИЯ на имейл адреса, посочен във формуляра с връзката за активиране; 

• Кликване върху линка за активиране (момента на сключване на договора за участие в 

Клуба на FM WORLD); 

• Получаване от ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ на данни за вход, еднократна парола и 

потвърждение за сключването на договора. 
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Технически дейности, включени в сключването на договора 

Чрез попълване на регистрационната форма в раздела „Присъединете се към нас“ на адрес: 

https://register-bg.fmworld.com/, Кандидатът изпраща на ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ оферта за 

сключване на споразумение за участие в Клуба на FM WORLD, в резултат на което Кандидатът ще 

получи членство в Клуба на FM WORLD при условията, посочени в него, както и в Правилника на 

Клуба на FM WORLD, Маркетинговия план и Етичния кодекс. 

Заявлението е прието ако ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ изпрати потвърждение за получаването му на 

уникалния имейл адрес, предоставен от Кандидата. Заедно с потвърждението за приемане на 

заявлението, ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ ще изпрати на кандидата потвърждение за условното 

приемане на заявлението. Условието за сключване на Договора е кликване върху линка за 

активиране, изпратен от ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ, в рамките на 30 дни от изпращането му. 

Щракването потвърждава, че кандидатът е попълнил формуляра в раздела „Присъединете се към 

нас“ на уебсайта https://bg.fmworld.com/bg/. 

Щракването върху връзката за активиране изпраща уникална заявка до сървъра на ФМ УЪРЛД 

БЪЛГАРИЯ. Сървърът на ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ обработва полученото заявление, изпратено в 

резултат на щракване върху връзката за активиране, и след това генерира отговор и процедурата 

по сключване на договора е завършена. Сървърът на ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ записва датата и часа 

на изпратеното заявление, т.е. връзката за активиране, върху която е щракнато, външният IP, 

присвоен на компютъра, от който е щракната връзката за активиране, и съдържанието на 

съобщенията, изпратени до Кандидата. 

 

Последици от потвърждението за получаване на заявлението 

ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ, чрез изпращане на съобщение с връзка за активиране, потвърждава 

получаването на заявлението за присъединяване към Клуба на FM WORLD и потвърждава 

условното му приемане. Щракването върху връзката за активиране е равносилно на сключване на 

Договора. 

 

V. Етичен кодекс на Клуба на FM WORLD 

ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ използва Етичния кодекс на Клуба на FM WORLD, предоставен преди 

регистрацията. Етичният кодекс на Клуба на FM WORLD е достъпен и след влизане в уебсайта на 

ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ на https://bg.fmworld.com/bg/. 

  

VI. Език 

Договорът се сключва само на български език. 

 

VII. Принципи за запазване, осигуряване и споделяне на съдържанието на договора 
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Съдържанието на заявлението и след това неговото приемане и съдържанието на 

Споразумението се записва от ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ на сървъри, защитени срещу неоторизиран 

достъп. ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ прилага политика за сигурност в областта на защитата на личните 

данни. Договорът се съхранява от ФМ УЪРЛД БЪЛГАРИЯ. Съдържанието на договора е достъпно 

след влизане в системата, като може да бъде предоставено и при поискване от Бизнес партньора 

по негово желание. 

 

VIII. Откриване и коригиране на грешки във въведените данни 

Данните се въвеждат в системата чрез формата "Присъединете се към нас". Формата дава 

възможност за откриване на грешка при въвеждане чрез използване на активни форми. Данните, 

за да бъдат въведени, трябва да имат необходимия формат. Неправилно въвеждане на данни от 

кандидата и след това тяхното одобрение чрез изпращане на формуляра може да бъде 

коригирано чрез директен контакт с отдела за администриране на бизнес партньори на 

info@bg.fmworld.com. Данните ще бъдат коригирани след предварително идентифициране на 

лицето, поискало корекцията. Формата, през която се изпращат данните е защитена с SSL 

протокол. Данните, съдържащи се във формуляра, са криптирани. 

 

IX. Цени 

Цените на продуктите са достъпни в каталозите на този адрес, но като Бизнес Партньор ще 

можете да закупите продукти с атрактивна отстъпка, на която имате право в онлайн магазина на 

https://shop-bg.fmworld.com/Account/Login?returnUrl=/ . 

 

X. Правилата за регистриране на поръчки и рекламации 

Процесът на поръчка стъпка по стъпка е описан в „Правила за регистриране на поръчка“, а 

информация за подаване на рекламации можете да намерите в документа „Политика за 

рекламации“. 

 

XI. Право на отказ от договора 

Бизнес партньорът има право да се откаже от договора, сключен по електронен път в 14-дневен 

срок от датата на сключването му, като за целта следва да подаде заявление до ФМ УЪРЛД 

БЪЛГАРИЯ. Бизнес партньорът може да използва шаблона, достъпен на адрес(след като влезе): 

https://bg.fmworld.com/bg/downloads/dogovori-zayavki-formulyari-21/ 

 

XII. Прекратяване на договора 

mailto:info@bg.fmworld.com
https://shop-bg.fmworld.com/Account/Login?returnUrl=/
https://bg.fmworld.com/bg/downloads/dogovori-zayavki-formulyari-21/


Договорът за партньорство се сключва за неопределено време. Всяка страна има право да 

прекрати Споразумението (членството в клуба на FM WORLD) с едноседмично предизвестие, 

което влиза в сила в края на календарния месец. 


