FM WORLD Klubo taisyklės
(iš 2009-10-03, galioja nuo 2016-03-01)
1. Žodynėlis
1.1. Verslo Partneris (Konsultantas) – FM WORLD Klubo narys; subjektas, užpildęs FM WORLD
POLSKA arba Skyriaus Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą;
1. 2. FM WORLD POLSKA VERSLO PARTNERIS(Konsultantas) – subjektas, užpildęs FM WORLD
POLSKA Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą
1.3. Etikos Kodeksas – dokumentas skirtas apibrėžti Verslo Partnerių elgesio etikos normas;
1.4. FM WORLD Klubas (FM WORLD Tinklas, Tinklas) – visa Verslo Partnerių bendruomenė;

(išmoka) atitinkamai FM WORLD POLSKA arba Skyrius, priklausomai nuo to, ar Verslo Partnerio

asmuo taip pat turi grąžinti Proviziją, gautą už įsigytas prekes, kurios dėl narystės nutraukimo

Paraiška yra užregistruota FM WORLD POLSKA, arba Skyriuje.

grąžinamos FM WORLD POLSKA. Tuo pačiu atitinkamai koreguojami FM WORLD Tinklo dalyviams

3.1.9. Verslo Partneris įgyja teisę gauti tam tikram Partnerio Numeriui atitinkamą mėnesį
apskaičiuojamą Nuolaidą ar Atlygį, jeigu atitinkamą mėnesį jo nupirktų FM WORLD produktų, už
kuriuos suteikiami Taškai, taškų vertė yra ne mažesnė kaip Rinkodaros Plane nurodyta Taškų vertė.
Verslo Partnerio atveju FM WORLD POLSKA Taškai gali būti įgyjami ir už Telefonijos paslaugų
įsigyjimą, jeigu už tai yra gaunami Taškai.
3.1.10. Jeigu Skyrius, remdamasis tarp FM WORLD ir Skyriaus suderintais principais, suteikia FM

mokama Provizija arba suteikti taškai už Verslo Partnerio įsigytas prekes grąžinamas dėl narystės

WORLD POLSKA Verslo Partneriui taškus, pagal šiuos taškus – ne daugiau kaip 550,80 taškų per

buvo pateikę prašymą suteikti jiems vieną bendrą Numerį

mėnesį - FM WORLD POLSKA skaičiuos FM WORLD POLSKA Verslo Partnerio Proviziją arba Atlygį

nutraukimo. Anksčiau nurodytos teisėmis galima naudotis tik tais atvejais, jeigu tai numato valstybės,
kurioje įsikūrusi Skyriaus būstinė, nacionalinė teisė
5.4. Jeigu Verslo Partenris atšaukia sutikimą tvarkyti jo asmeninius duomenis, narystė nustoja galioti.
5.5. Narystė taip pat nustoja galioti komercinės bendrijos arba civilinės bendrijos nario atžvilgiu,
minėtam nariui netekus komercinės bendrijos arba civilinės bendrijos nario statuso, jeigu visi nariai

1.5. FM WORLD Skyrius (Skyrius) – kitas nei FM WORLD POLSKA Skyrius (Atstovybė),

jų išmokėjimą yra atsakingas tik minėtus taškus pripažinęs Skyrius.

5.6. Narystė nustoja galioti momentą, kurį Verslo Partneris, jeigu jis yra juridinis asmuo arba teisnumą
turinti įstaiga, išbraukiamas iš registro. Narystė nustoja galioti Verslo Partneriui mirus, nebent yra
numatyta, kad su naryste susijusios teisės ir pareigos perleidžiamos paveldėtojams.
5.7. Nutraukus narystę automatiškai panaikinamos visos tarp Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA

vykdantis tiesioginio FM WORLD Produktų pardavimo daugiapakopės rinkodaros (MLM)

3.1.11. Verslo Partneris privalo laiku atsiimti Verslo Partnerio užsakytų Produktų siuntas ir už jas

arba Skyriaus sudarytos sutartys.

sistemoje veiklą bei teikiantis paslaugas pagal su FM WORLD sudarytą frančizės sutartį;

atsiskaityti, o neatsiėmus užsakytų Produktų – padengti FM WORLD POLSKA dėl užsakytų, tačiau

1.6. Operatorius – FM GROUP Mobile Sp. z o.o., kurios būstinė yra Vroclave (pašto kodas. 51-129)

neatsiimtų Produktų patirtas faktines išlaidas. FM WORLD POLSKA turi teisę išskaityti anksčiau

Żmigrodzkiej g. 247, Teismų registro numeris(KRS): 0000285976, mokesčių mok.kodas(NIP): 895-

minėtas išlaidas iš FM WORLD LIETUVA Verslo Partneriui mokamos Provizijos ar Atlygio. Užsakytų

remdamasi tais pačiais principais, kuriuos taiko skaičiuojant FM WORLD POLSKA suteiktus taškus.
Jeigu Skyrius suteikia taškus neteisėtai (nesilaikydamas ankstesniame sakinyje nurodytų principų), už

sąlygos, siekiant tam tikro efektyvumo lygio ir skaičiuojant Proviziją arba Užmokestį už pasiektą tam

turi teisę atsisakyti vykdyti Verslo Partnerio, pažeidusio pirmajame šio punkto sakinyje nurodytus

5.8. Asmuo, kuris nutraukus narystę, nustojo būti Verslo Partneriu, gali pakartotinai įstoti į FM WORLD
Klubą praėjus 6 mėnesiams nuo narystės nutraukimo dienos, atsižvelgiant į toliau išdėstyto 5.9.
punkto reikalavimus.
5.9. Išskirtinėmis aplinkybėmis atitinkamai FM WORLD POLSKA arba Skyrius gali priimti Paraišką
asmens, kurio narystė buvo nutraukta, anksčiau nei baigsis ankstesniame punkte nurodytas 6
mėnesių terminas
5.10 Vadovavimas Verslo Partnerio, kurio narystė nustojo galioti, sukurtai Verslo Partnerių Grupei

tikrą efektyvumo lygį;
1.8. FM WORLD Produktai (Produktai) – apyvartoje esantys produktai pažymėti FM WORLD ženklu;
taip pat Telefonijos prekės.
1.9. Rekomenduojantis asmuo – Verslo Partneris, kuris tiesiogiai rekomendavo bendradarbiauti su
FM WORLD POLSKA, bei padėjo įstoti į FM WORLD Klubą;
1.10. Taisyklės – šios FM WORLD Klubo taisyklės, kurios yra neatsiejama Paraiškos dėl priėmimo į
FM WORLD Klubą dalis;
1.11. Rėmėjas – Verslo Partneris, kuris Grupėje yra tiesiogiai virš kito Verslo Partnerio, Paraiškoje dėl

įsipareigojimus, užsakymus

atitenka narystę nutraukusio Verslo Partnerio artimiausiam tiesioginiam Rėmėjui, su išlyga, kad

3.1.12. Verslo Partneris nėra FM WORLD, FM WORLD POLSKA arba Skyriaus darbuotojas, agentas

išskirtinėmis aplinkybėmis FM WORLD POLSKA gali paskirti Grupės vadovu (Rėmėju) kitą subjektą

arba komisionierius, kaip ir nėra minėtų subjektų atstovas, nebent šalys aiškiai raštu susitarė kitaip.

nei tiesioginis Rėmėjas. Rėmėjas turi teisę ir pareigą vykdyti veiklą naudodamas Verslo Partnerio,

Todėl Verslo Partneris neturi teisės imtis jokių veiksmų, o ypač prisiimti bet kokius įsipareigojimus FM

kurio narystė nustojo galioti, Numerį, išskyrus atvejus, kai nutraukęs narystę Verslo Partneris per

WORLD, FM WORLD POLSKA arba Skyriaus vardu ir naudai. Verslo Partneris negali naudoti sąvokų

paskutinius 6 mėnesius iki narystės nutraukimo, nei vieną mėnesį nepasiekė Rinkodaros Plane

arba pavadinimų, kurie rodytų arba leistų daryti prielaidą, kad jis yra FM WORLD, FM WORLD

nustatytą ne žemesnį kaip 12% efektyvumo Lygį. Pastaruoju atveju, Rėmėjas neturi teisės vykdyti

POLSKA arba Skyriaus darbuotojas, įgaliotasis atstovas, valdytojas arba asmuo veikiantis minėtų

veiklą naudodamas Verslo Partnerio, kurio narystė nustojo galioti, Partnerio Numerį. Rėmėjas taip pat

priėmimo į FM WORLD Klubą nurodytas kaip Rėmėjas

subjektų vardu ir naudai.

neturi teisės naudoti Sąlyginio Partnerio, kurio narystė nustojo galioti laiku nepateikus ankstesniame

1.12. FM WORLD produktai, tokie kaip telefono SIM kortelės, kortelės ar telekomunikacijų paslaugų

3.1.13. Vykdant tiesioginius Produktų pardavimus arba teikiant Tinklo ir FM WORLD Produktų

2.4. punkte nurodytų dokumentų ir dėl šios priežasties nepatvirtinus Paraiškos, numerį.

išankstinio apmokėjimo kodai, telefonai, telefonų priedai ir kitos prekės, susijusioms su telefono ryšio

reklamos paslaugas, skatinant FM WORLD produktų pardavimus, Verslo Partneris gali naudotis FM

5.11. Nustojus galioti tarp FM WORLD ir FM WORLD POLSKA sudarytai frančizės sutarčiai, Verslo

paslaugų teikimu ir naudojimu;
1.13. Telefonijos paslaugos – telekomunikacijos paslaugos naudojamos prekyboje ir pažymėtos FM

WORLD ženklu tik laikydamasis su FM WORLD POLSKA suderintų principų.

Partneris, kuris sudarė sutartį, gali per 7 dienas , nuo dienos kai sužinojo apie frančižės sutarties

3.1.14. Verslo Partneris privalo teikti klientams informaciją apie FM WORLD Tinklą ir

nutraukimą, bet ne vėliau negu 30 dienų nuo šios sutarties nutraukimo dienos, sudaryti sutartį su kitu

WORLD ženklu. Telefonijos paslaugas teikia "FM WORLD POLSKA" operatorius, paskirtas FM

FM WORLD Produktų prieinamumą, kainas, savybes,taip pat Telefonijos Paslaugas sąžiningai bei

Skyriumi. Verslo Partneris sudarydamas sutartį toliau naudojasi turimu Numeriu. Anksčiau išdėstyto

WORLD POLSKA Verslo Partneriams( FM WORLD POLSKA pateikus atitinkamą informaciją

remdamasis iš FM WORLD POLSKA, Skyriaus arba Operatoriau gautais duomenimis, FM WORLD

5.8. punkto nuostatos netaikomos šiame punkte nurodytais atvejais.

internetinėje svetainėje)

POLSKA, Skyriaus arba Operatoriaus parengta informacine, reklamine ir pardavimų skatinimo

1.14. FM WORLD ženklas – FM WORLD World priklausančios ženklų: „FM“, „FM WORLD”, „FM

medžiaga, atkreipdamas dėmesį, kad FM WORLD produktai yra originalūs FM WORLD gaminiai,

GROUP“, „FM GROUP FOR HOME”, „FM GROUP MAKE UP”, „FM FEDERICO MAHORA”,

atkreipiant dėmesį, kad Telefonijos paslaugas teikia tinklo Operatorius. Verslo Partneris negali klaidinti

188-78-63;

Produktų siuntos neatsiėmimas bei Siuntos grąžinimas FM WORLD POLSKA dėl minėtos priežasties

1.7. Rinkodaros Planas – taisyklių rinkinys, kuriame pateiktos Verslo Partneriams privalomos

yra laikomas grąžintų Produktų pardavimo sutarties atsisakymu. FM WORLD POLSKA arba Skyrius

„FEDERICO MAHORA” „MAHORA”, „FM GROUP World”, „T“ ir „AURILE” visos nuosavybės teisės,
taip pat visos bet kokiose veiklos srityse platinamų kūrinių, panaudotų medžiagoje, kurioje

ar Telefonijos paslaugų ar FM WORLD Produktų pirkėjų.

nuostatomis reglamentuojamus klausimus.

WORLD POLSKA, Skyriaus, FM WORLD Produktų įvaizdžiui ar FM World Telefonijos tiekiamoms

6.2. Vykdydama veiklą FM WORLD POLSKA remiasi Etikos Kodeksu, su kuriuo galima susipažinti

paslaugoms., ypač – neskleisti informacijos, kuri galėtų pakenkti FM WORLD, FM WORLD POLSKA,

prisijungus naudotojo vardu interneto svetainėje www.pl.fmworld.com, taip pat apsilankius FM

1.15. Startinė pakuotė – atrinktų FM WORLD produktų mėginėlių rinkinys su mokymo ir reklamine
medžiaga.
Kitų šiose Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės yra apibrėžtos Rinkodaros Plane arba Etikos
Kodekse.

Skyriui ar Operatoriui bei kitiems subjektams, visų pirmiausia neteisėtai naudodamas minėtų Produktų

2.1. Verslo Partneriu gali tapti sulaukęs 16 metų fizinis asmuo, juridinis asmuo, taip pat teisnumą
turinti įstaiga.
2.2. Kandidatas, norintis įstoti į FM WORLD Klubą, turi:
1) pateikti FM WORLD POLSKA du pasirašytus priėmimo į FM WORLD Klubą paraiškos

teisinius santykius. Kitų Skyrių taisyklių nuostatos gali skirtingai reglamentuoti tam tikrus šių Taisyklių

3.1.15. Verslo Partneris privalo susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pakenkti geram FM WORLD, FM

naudojamas FM WORLD ženklas, autorių teisės

2. Narystė FM WORLD klube

6. Baigiamosios nuostatos
6.1 Šias taisyklės reglamentuoja FM WORLD POLSKA ir FM WORLD POLSKA Verslo Partnerių

pavadinimus. Verslo Partneris negali naudotis Tinklu bei naryste ir veikla FM WORLD Klube bet kokių

WORLD POLSKA, adresu: Wrocławska g. 2a, Szewce, 55-114 Wisznia Mała.
6.3. Šių Taisyklių nuostatomis nereglamentuojamiems klausimams taikomos Lenkijos Respublikoje

kitų trečiųjų asmenų produktų arba paslaugų, taip pat bet kokių kitų subjektų, organizacijų (formalių ir

visuotinai galiojančių teisės aktų nuostatos, tame tarpe Civilinio Kodekso

neformalių) pardavimų skatinimui, rinkodarai, reklamai ir pardavimams.

6.4. FM WORLD POLSKA dėl svarbių priežasčių gali pakeisti Taisykles, Rinkodaros Planą, Etikos

3.1.16. FM WORLD Produktų pardavimą vykdantis Verslo Partneris negali vykdyti prekybos

Kodeksą, taip pat kitus Verslo Partnerio ir FM WORLD POLSKA tarpusavio santykius apibrėžiančius

parduotuvėse, kioskuose, ant prekystalių bei bet kokiuose kituose organizuotuose stacionariuose

dokumentus. Svarbiomis priežastimis laikoma: naujo skirtingo nei dabar naudojami Lygio įdiegimas,

mažmeninės prekybos taškuose, taip pat vykdyti prekybą nesuderinamu su tiesioginio pardavimo

naujų produktų pateikimas pardavimui Tinkle, teisių naudoti prekių ženklus įgijimas, būtinybė keisti

esme būdu .

Provizijos skaičiavimo principus, būtinybė suderinti Taisyklių nuostatas su galiojančių teisės aktų
nuostatomis, būtinybė nustatyti narystės FM WORLD Klube principus, kurių nereglamentuoja

2) pateikti FM WORLD POLSKA Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą užpildžius elektroninę

3.2. Įvairių Verslo Partnerių statusų taisyklės:
3.2.1. Verslo Partneris FM WORLD Tinkle gali veikti kaip:
a) Pardavėjas; Verslo Partneris vykdantis ekonominę veiklą tiesioginio FM WORLD Produktų

registracijos formą interneto svetainėje www.pl.fmworld.com; arba

pardavimo bei Tinklo ir FM WORLD Produktų reklamos paslaugų teikimo srityje, jeigu jis yra sudaręs

WORLD POLSKA naudoja savo įsipareigojimams Verslo Partneriams vykdyti, dalinis arba visiškas

3) pateikti FM WORLD POLSKA Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą išsiuntus užpildytą

su FM WORLD POLSKA tiesioginio pardavimo bei reklamos paslaugų teikimo sutartį. Sutartis

keitimas.

Paraišką kartu su Taisyklėmis elektroniniu paštu arba faksu (iki Paraiškos patvirtinimo dienos

nesudaroma su Sąlyginiu Partneriu. Pardavėjui Provizija išmokama atlygio forma;

6.5. Per 14 dienų nuo pranešimo gavimo, FM WORLD POLSKA Verslo Partneris turi teisę atsisakyti

kandidatui suteikiamas Sąlyginio Partnerio statusas);

b) Reklamuojantysis; Verlso Partneris, kuris yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo.,

sutikti su siūlomais Taisyklių pakeitimais. Per anksčiau nurodytą laikotarpį nepateikus raštiško

bei, išskyrus Gavėją, nusipirkti Startinę Pakuotę ir nurodyti įsigytos Startinės Pakuotės numerį

perkantis Produktus tik savo reikmėms ir teikiantis Porduktų ir Tinklo reklamos paslaugas, jeigu yra

prieštaravimo pareiškimo teisės aktuose numatyta forma, laikoma, kad su siūlomais pakeitimais

Paraiškoje arba elektroninėje registracijos formoje..

sudaręs sutartį su FM WOLRD POLSKA dėl reklamos paslaugų teikimo. Sutartis negali būti sudaryta

sutinkama. Per anksčiau nurodytą laikotarpį pateiktas atsisakymas priimti siūlomus Taisyklių

Nepilnamečio asmens paraiška gali būti patvirtinta tik FM WORLD POLSKA pristačius nepilnamečio

su Sąlyginiu Verslo Partneriu. Reklamuojančiu gali tapti Verslo Partneris, kuris gavo minimalų atlygį,

pakeitimus prilyginamas narystės FM WORLD Klube nutraukimui

įstatyminio atstovo raštišką sutikimą įstoti į FM WORLD Klubą. Sutikimo pristatymo terminas – 30

kurio dydis yra nustatytas sutartyje dėl reklamos teikimo paslaugų. FM WORLD POLSKA turi teisę

dienų. Iki sutikimo pristatymo, nepilnametis asmuo laikomas Sąlyginiu Partneriu, taikant išlygą, kad jis

nutraukti sutartį dėl reklamos teikimo paslaugų, jeigu Verslo Partneris negauna tokio Atlygio dydžio,

gali nupirkti produktų arba pasinaudoti nuolaidos forma gauta provizija, jeigu bendroji suma neviršija

kurį nustatė FM WORLD POLSKA. Reklamuojantis teikiantis Tinklo ir Produktų reklamos paslaugas,

500 zł.

gauna proviziją tik atlygio forma

2.3. Sąlyginis Partneris įgyja teisę užsakyti Produktus bei remti naujus kandidatus į Verslo Partnerius
su sąlyga, kad Gavėjas negali būti Rėmėjas. Sąlyginis Partneris negali tapti Pardavėju. Sąlyginis
Partneris taip pat neturi teisės gauti Provizijos nuolaidos.

c) Gavėjas (Klientas); Verslo Partneris, kartu su Paraiška pateikęs pareiškimą, nurodantį, kad jis
pirks Produktus išskirtinai savo (artimųjų) poreikiams ir nevykdys tiesioginio įgytų Produktų pardavimo
bei Tinklo ir FM WORLD reklamos paslaugų teikimo ekonominės veiklos. Kandidatai į Verslo
Partnerius, siekiantys gauti Gavėjo statusą, Startinės Pakuotės įsigyti neprivalo. Gavėjas negali būti
Rėmėjas. Gavėjui būtina sąlyga, norint gauti Pardavėjo ar Vartotojo statusą, be atitinkamos sutarties
sudarymo arba atitinkamo pareiškimo pateikimo, yra Startinės Pakuotės įsigijimas. Gavėjui Provizija
išmokama tik nuolaidų FM WORLD produktams forma;
d) Vartotojas, tj. Verslo Partneris, kuris yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo. Visų

egzempliorius FM WORLD POLSKA suteiktoje formoje (Paraiškoje); arba

2.4. Per 30 dienų nuo Paraiškos išsiuntimo elektroniniu paštu arba faksu, Sąlyginis Partneris turi
pristatyti FM WORLD POLSKA du asmeniškai pasirašytus Paraiškos egzempliorius arba juos
patvirtinti paspaudžiant Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu atsiųstą aktyvavimo nuorodą,
taip patvirtindamas norą tapti Verslo Partneriu. Jeigu anksčiau nurodytas 30 dienų laikotarpis yra
praleidžiamas, sąlyginė narystė FM WORLD Klube nutraukiama.
2.5. FM WORLD POLSKA arba Skyrius gali atsisakyti priimti Paraišką, jeigu:
a) nepasibaigė Taisyklių 5.8 punkto nuostatoje nurodytas 6 mėnesių laikotarpis nuo ankstesnės
narystės nutraukimo,
b) kandidatas į Verslo Partnerius jau buvo pateikęs Paraišką FM WORLD POLSKA arba Skyriui,
tačiau jo narystė FM WORLD Klube buvo nutraukta dėl Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso
nuostatų pažeidimų arba dėl kitų Tinklo veiklos principų pažeidimo;
c) kandidatas į Verslo Partnerius jau yra pateikęs Paraišką FM WORLD POLSKA arba Skyriui;
d) kandidatas į Verslo Partnerius pateikė melagingus asmeninius duomenis;
e) kandidatas į Verslo Partnerius nepristatė įstatyminio atstovo raštiško sutikimo įstoti į FM WORLD
Klubą.
2.6. Vienu metu kandidatas gali būti Paraiškos Šalimi tik su FM WORLD POLSKA arba tik su vienu
Skyriumi. Tačiau Verslo Partneris, norintis bendradarbiauti su kitu Skyriumi, gali nutraukti narystę ir
tęsti veiklą naudodamasis turimu Partnerio numeriu, su sąlyga, kad: a) nutraukdamas narystę praneš
apie tokį ketinimą, b) ne vėliau kaip per 14 dienų pateiks Paraišką dėl priėmimo į FM WORLD Klubą
kitam Skyriui.
2.7. Verslo Partneris gali turėti tik vieną Partnerio Numerį, nebent Taisyklėse arba Rinkodaros Plane
nurodyta kitaip.
2.8. Verslo Partneriai, kurie yra komercinių bendrijų nariai arba civilinių bendrovių nariai,iki 2014-01-01

pirmiausia tai reiškia, kad Paraiška kartu laikoma ir pareiškimu, nurodančiu, kad kandidatas pirks
Produktus savo, savo šeimos narių ir draugų poreikiams. Vartotojui Provizija išmokama tik nuolaidų
FM WORLD produktams forma;
3.2.2. Verslo Partneris, kuris yra fizinis asmuo, perkantis Produktus nuotoliniu būdu su jo ekonomine
ar profesine veikla nesusijusiems tikslams, gali – per 14 dienų nuo siuntos su užsakytais FM WORLD
Produktais, Startinės Pakuotės ar kitos medžiagos gavimo – atsisakyti pardavimo sutarties.
Pranešimas apie sutarties nutraukimą turi būti raštiškas ir išsiųstas prieš pasibaigiant ankstesniame
sakinyje nurodytam 14 dienų laikotarpiui. Verslo Partneris privalo per 14 dienų grąžinti prekes ir
užmokėti, kurių jis atsisakė ir sumokėti už transporto išlaidas. Visi Verslo Partneriui bei visiems kitiems
FM WORLD Tinklo dalyviams už Produktų, kurių atsisakoma anksčiau šiame punkte paminėtu
pardavimo sutarties atsisakymu, pardavimui priskaičiuoti taškai atimami iš jų surinktų taškų skaičiaus.
Atsisakius pardavimo sutarties ir Verslo Partneriui grąžinus prekes, atitinkamiems Verslo Partneriams
išmokamos Provizijos koregavimas bus atliekamas mėnesį, kurį FM WORLD POLSKA gavo
pardavimo sutarties atsisakymo pareiškimą. Jeigu atlikus taškų koregavimą, Verslo Partnerio surinktų
taškų suma bus neigiama, FM WORLD POLSKA turės teisę reikalauti atsiskaityti už neteisingai

pateikę prašymą suteikti jiems vieną bendrą Numerį, laikomi vienu Verslo Partneriu, visų pirmiausia tai

apskaičiuotą Proviziją. Anksčiau nurodyta teisė atsisakyti sutarties taikoma tik Produktams, kuriuos

reiškia, kad įsipareigojimai yra solidarūs ir apmokėjimai jiems bus vykdomi solidariai.

Verslo Partneris įsigijo iš FM WORLD POLSKA.

2.9. Verslo Partnerio teisės ir pareigos negali būti perduotos kitam asmeniui ir negali atitekti
trečiosioms šalims išskyrus šiuos atvejus: a) vienas iš komercinės bendrijos arba civilinės bendrijos
narių, pateikusių prašymą suteikti jiems vieną bendrą Numerį, nustojo būti Paraiškos šalimi arba
nebėra bendrijos narys. Tokiu atveju kiti bendrijos nariai tęsia veiklą naudodami visiems bendrijos
nariams priklausantį Numerį, b) teisės ir pareigos perduodamos įstatymų tvarka, c) šalys nusprendė,
kad su Paraiška susijusios teisės ir pareigos perleidžiamos paveldėtojams.

3.FM WORLD klubo veiklos taisyklės ir sąlygos
3.1. Bendrosios nuostatos:
3.1.1. FM WORLD POLSKA arba Skyrius vykdo FM WORLD produktų pardavimą išskirtinai Verslo
Partneriams. FM WORLD POLSKA tarpininkauja sudarant sutartis dėl FM WORLD telefonijos
paslaugų ir jų prekių pardavimo išskirtinai FM WORLD POLSKA Verslo Partneriams.
3.1.2. Verslo Partneriai perka FM WORLD produktus iš FM WORLD POLSKA arba Skyriaus Partnerių
kainomis.
3.1.3. FM WORLD POLSKA Verslo Partneris gali taip pat naudotis Telefonijos paslaugomis, jeigu yra
pasirašęs su Operatoriumi( taip pat tarpininkaujant FM WORLD POLSKA) sutartį dėl ryšio paslaugų
teikimo.
3.1.4. Už nurodytųjų Produktų pirkimą Verslo Partneris gauna Taškus atitinkamai iš FM WORLD
POLSKA arba Skyriaus.
3.1.5. Pirkdamas Telefonijos produktus ir paslaugas, pagal sutartį pasirašytą tarpininkaujant FM
WORLD POLSKA , Verslo Partneris gauna taškus, jeigu:
a) Sumoka už užsakytas Telefonijos prekes, nebent už prekes bus sumokama pristatymo metu;
b) prekės bus išsiųstos pasirinkus atsiskaitymą pristatymo metu;
c) jeigu sąskaita bus apmokėta iki paskutinės mėnesio darbo dienos (pr-pn)( paskutinės mėnesio
dienos 23:00 valandos, jeigu mokama iš abonento sąskaitos), kuriai atitenka apmokėjimo terminas,
taškai bus priskaičiuojami už šį kalendorinį mėnesį. Jeigu saskaita bus apmokėta per 30 dienų nuo
sąskaitos įsigaliojimo datos, taškai bus priskaičiuoti sekantį mėnesį. Jeigu sąskaita bus neapmokėta ir
papildomo laiktarpio metu , FM WOLRD POLSKA Partneriui Taškai nebus priskaičiuoti. Taškai bus
priskaičiuoti , kai nurodytoje banko sąskaitoje bus užregistruotas atliktas PVM sąskaitoje nurodytas
mokėjimas.
3.1.6. Taškus už Telefonijos Prekių ir Paslaugų įsigyjimą,tarpininkaujant FM WORLD POLSKA gali

4. Priemonių susijusių su Verslo Partnerių įsipareigojimų pažeidimais, sistema:
4.1. Jeigu FM WORLD POLSKA Verslo Partneris pažeidžia FM WORLD POLSKA nustatytas bei
paskelbtas ir Verslo Partneriams žinomas Taisyklių, Rinkodaros Plano, Etikos Kodekso bei kitas
Tinklo veiklos nuostatas arba nevykdo sutartinių įsipareigojimų, FM WORL POLSKA turi teisę:
4.1.1. panaikinti Verslo Partnerio teisę remti ir rekomenduoti nuajus Verslo Partnerius visam laikui ,
arba tam tikram nustatytam laikotarpiui ir tai turi būti nurodyta pranešimo turinyje.
4.1.2. laikinai nutraukti(sustabdyti) su Verslo Partneriu siejančius teisinius santykius ne ilgesniam
negu 6 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju, visų pirmiausia, Verslo Partneris praranda teisę pirkti
Produktus FM WOLRD POLSKA arba Skyriuje, FM WORLD Verslo Partnerio atveju taip pat
prarandama galimybę gauti taškus perkant Telefonijos Paslaugas ir Prekes, bei sustabdomas iki tol
FM WORLD POLSKA arba Skyriui vykdytas Tinklo ir FM WORLD reklamos paslaugų teikimas, todėl
laikinai nutrauktus teisinius santykius, Verslo Partneris sustabdymo laikotarpiu neturi teisės gauti
Provizijos;
4.1.3. nedelsiant bei netaikant įspėjimo laikotarpio nutraukti narystę FM WORLD Klube ir Verslo
Partnerį su FM WORLD POLSKA siejančias sutartis bei pašalinti Partnerį iš duomenų bazės, jeigu
Verslo Partneris pažeidė Taisyklių 3.1.11.-3.1.16. punktų, Taisyklių 4.2. punkto nuostatas bei Etikos
Kodekso II-IV nuostatas;
4.1.4. atimti teisę dalyvauti FM WORLD POLSKA, Skyriaus, Tinklo Operatoriaus arba FM WORLD
organizuojamuose mokymuose, kursuose ir susitikimuose bei atimti teisę dalyvauti FM WORLD
POLSKA, Skyriaus, Tinklo Operatoriaus arba FM WORLD paskelbtose skatinimo programose;
4.2. 4.1.punkte nurodytos priemonės gali būti taikomos Verslo Partneriui, kuris imasi veiksmų
siekdamas paskatinti kitą Verslo Partnerį nutraukti jį su FM WORLD POLSKA arba Skyriumi
susiejančią narystę FM WORLD Klube, nutraukti veiklą esamoje Grupėje bei pradėti veiklą kitoje
Grupėje.

5. Narystės FM WORLD Klube nutraukimas

3.1.7 Kiekvienais buvimo FM WORLD POLSKA Verslo Partneriu metais (t.y. 12 mėnesių iš eilės nuo

5.1. Verslo Partneris gali bet kada nutraukti savo narystę FM WORLD Klube pranešęs apie tai prieš
vieną savaitę ir pateikęs prašymą dėl narystės nutraukimo teisės aktuose numatyta forma. Narystė
bus nutraukta kalendorinio mėnesio pabaigoje.
5.2. FM WORLD POLSKA gali dėl svarbių priežasčių, pranešusi apie tai prieš vieną savaitę iki

Paraiškos užregistravimo dienos, o šiam laikotarpiui pasibaigus kitus 12 mėnesių iš eilės ir t.t.), reikia

narystės nutraukimo, nutraukti Verslo Partnerio narystę FM WORLD Klube. Narystė bus nutraukta

nupirkti FM WORLD produktų, už kuriuos Verslo Partneriui skiriami taškai. Verslo Partnerio atveju FM

kalendorinio mėnesio pabaigoje. Svarbiomis priežastimis laikomi Verslo Partnerio padaryti Taisyklių

WORLD POLSKA taškai gali būti įgyjami ir iš Telefonijos paslaugų įsigyjimo, jeigu už tai yra gaunami

3.1.11.-3.1.16. punktų, Taisyklių 4.2. punktuose nurodytų principų bei Etikos Kodekso II-IV nuostatų

taškai. Priešingu atveju, Verslo Partnerio prieiga prie Partnerio paskyros FM WORLD POLSKA

pažeidimai. Jeigu Verslo Partneris pagal 43[1] Civilinio Kodekso straipsnį yra ekonominę veiklą

interneto svetainėje bus apribota, o galimybė remti ir rekomenduoti naujus Verslo Partnerius bus

vykdantis subjektas, anksčiau paminėtas priežastis nurodyti nebūtina.

gauti tik FM WORLD POLSKA Verslo Partneris.

užblokuota; be to FM WORLD POLSKA turi teisę nutraukti Verslo Partnerio narystę FM WORLD
Klube. Verslo Partneriui pateikus užsakymą FM WORLD produktams, už kuriuos yra skiriami taškai,
prieiga prie Partnerio paskyros ir galimybė remti ir rekomenduoti naujus Verslo Partnerius bus
atblokuota
3.1.8. Pasiekus vieną iš Rinkodaros Plane numatytų efektyvumo lygių, Verslo Partneris įgyja teisę
gauti Proviziją nuolaidos (Vartotojas arba Gavėjas) arba atlygio (Pardavėjas) forma – kuriuos skiria

5.3. Verslo Partneris, pateikęs Paraišką FM WORLD POLSKA gali bet kada nedelsiant nutraukti savo
narystę FM WORLD Klube, pateikdamas raštišką vienašalį pareiškimą; per 14 dienų nuo pareiškimo
apie savo narystės nutraukimą pateikimo, nutraukiantis narystę asmuo gali sudaryti atgalinio
pardavimo už 90% įsigijimo kainos sutartį su FM WORLD POLSKA, apimančią per 6 mėnesius iki
narystės nutraukimo įsigytus: Produktus ir Startines Pakuotes bei visą informacinę ir mokymo,
reklaminę medžiagą, mėginėlius, pristatymo ir pardavimų skatinimo komplektus, su sąlyga, kad
minėtų daiktų būklė tinka tolesniam pardavimui arba naudojimui pagal paskirtį. Nutraukiantis narystę

Taisyklės, tačiau juos taikant Verslo Partneriams kyla ginčų ir abejonių, FM WORLD POLSKA
diegiami nauji funkciniai, organizaciniai ir techniniai sprendimai, informacinės sistemos, kurią FM

