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REGULAMIN LIVIOON
§1 Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów firmy Livioon. 
2. Livioon – Livioon International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
    z siedzibą w Rząsce, Ul. Sucha 22, 30-199 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży bezpośredniej , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców    
    Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000504483  zwana dalej Livioon. 
3. Osoba przystępująca do Livioon oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

§2. Definicje 
1. Konsultant - podmiot związany ze spółką Livioon  umową o uczestnictwo w sieci sprzedaży (Umowa Konsultanta), który odbył szkolenie oraz zakupił                                    
    zestaw startowy w celu osiągnięcia korzyści finansowych o statusie innym niż Konsument. 
2. Konsument ( Odbiorca) – podmiot związany ze spółką Livioon umową o uczestnictwo w sieci sprzedaży (Umowa Konsultanta), który odbył szkolenie oraz zakupił zestaw  
    startowy w celu nabywania produktów na własny użytek i nie świadczenia żadnych usług na rzecz Livioon. Konsument ma prawo do zakupu towaru na własne potrzeby  
    bez zakładania działalności gospodarczej , z rabatem wynikającym z Planu Marketingowego. 
3. Plan Marketingowy – dokument w formie pisemnej określający zasady i warunki osiągania kolejnych poziomów efektywności oraz naliczania prowizji dla Dystrybutorów. 
4. Poziom procentowy – jest to poziom na którym znajduję się dany Konsultant, w zależności od wielkości grupy i uzyskanych łącznie punktów za zakupione produkty. 
5. Zestaw startowy ( zestaw początkowy) – podstawowe narzędzie pracy każdego Konsultanta za pomocą, którego prezentuje On ofertę firmy, zawierające próbki   
    wybranych produktów Livioon wraz z materiałami szkoleniowymi i reklamowymi. 
6. Sponsor – jest to Konsultant , który umożliwia nowym osobom dołączenie do Livioon znajdujący się w strukturze bezpośrednio nad wprowadzonym Konsultantem,  
    figurujący na Umowie Konsultanta jako Sponsor. 
7. Umowa Konsultanta (umowa o uczestnictwo w sieci sprzedaży) – formularz, który umożliwia kandydatowi na Konsultanta zarejestrowanie w Livioon oraz pozwala na  
    stworzenie Indywidualnego Konta Konsultanta z unikalnym numerem ewidencyjnym.  
8. Katalog – opis produktów Livioon wraz ze wskazaniem ich cen katalogowych z zastrzeżeniem,  iż nie stanowi on oferty w znaczeniu przepisów kodeksy cywilnego. 
9. Cena katalogowa – cena ustalona i publikowana przez Livioon , po jakiej Konsultant sprzedaje produkty. 
10. Cena sieciowa (konsultanta) – cena po jakiej Konsultant kupuje produkty od Livioon , jest to cena katalogowa pomniejszona o rabat wynikający z planu marketingowego. 
11. Prowizja –  kwota jaką ma możliwość otrzymać Konsultant z tytułu uzyskania określonego w Planie Marketingowym poziomu procentowego. Prowizja może być  
      przyznana w formie rabatu na produkty Livioon lub wynagrodzenia. 
12. Regulamin – niniejszy Regulamin Livioon stanowiący integralną część Umowy Konsultant. 

§3 Przystąpienie do sieci sprzedaży Livioon 
1. Dystrybutorem w sieci sprzedaży może zostać: 
 a) osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat 
 b) osoba prawna 
 c) jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną 
 która zostanie zarekomendowana przez uczestniczącego w sieci sprzedaży Konsultanta (sponsora) lub złoży firmie Livioon ofertę zawarcia Umowy Konsultanta 
 ta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online  na stronie internetowej. 
2. Warunkiem przystąpienia do sieci sprzedaży Livioon jest podpisanie Umowy Konsultanta oraz zakup Zestawu Startowego. 
3. Zawarcie umowy z osobą małoletnią może nastąpić pod warunkiem dostarczenia wraz z podpisaną Umową Konsultanta pisemnej zgody rodziców lub opiekunów  
    prawnych. 
4. Kandydat na stanowisko Konsultanta staje się nim z chwilą otrzymania podpisanej przez Umowy Konsultanta, dokonania zakupu Zestawu Startowego i wprowadzenia     
    danych Kandydata do Informatycznego Systemu  Ewidencji Konsultanta firmy Livioon. 
5. Livioon może odmówić zawarcia umowy w przypadku gdy Kandydat na stanowisko Konsultanta::  
 a) wyraził chęć ponownego przystąpienia do współpracy mimo iż nie upłynął termin 6 miesięcy od ustania członkowstwa o którym mowa w §4 pkt.10 niniejszego  
     Regulaminu. 
 b) jest już związany Umową Konsultanta z Livioon.
 c) posłużył się nieprawdziwymi danymi osobowymi. 
 d) był już związany Umową Konsultanta i została ona z nim rozwiązana na skutek naruszenia jej warunków. 

§4 Czynności i Uprawnienia Konsultanta 
1. Podpisując Umowę Konsultanta, Konsultant zobowiązuje się do przestrzegania zasad działalności i dystrybucji produktów Livioon , zgodnie z aktualną polityką   
    firmy. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane w trakcie szkoleń, na oficjalnej stronie internetowej firmy oraz w dodatkowych publikacjach. 
2. Konsultant ma obowiązek zapoznawania się na bieżąco ze zmianami dotyczącymi zasad współpracy oraz funkcjonowania firmy. 
3. Konsultant może posiadać tylko jeden unikalny numer ewidencyjny w Informatycznym Systemie Dystrybutorów Livioon. 
4. Konsultanci pozostający w
 a) związku małżeńskim lub partnerskim prowadzący wspólne gospodarstwo domowe
 b) w spółce cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą obejmująca sprzedaż bezpośrednią produktów Livoon     
 mają możliwość otrzymania jednego wspólnego numeru ewidencyjnego po złożeniu odpowiedniego wniosku w przedmiotowym zakresie.  Osoby te  
 zobowiązane są do ponoszenia solidarnej odpowiedzialności wobec Livioon za podejmowane działania.  
5. Istnieje możliwość późniejszego dopisania do tej samej Umowy Konsultanta osób o których mowa w niniejszym Regulaminie ( §4 pkt.4 a,b) w tym samym miejscu 
struktury i pod tym samym numerem po złożeniu wniosku w przedmiotowym zakresie. 
6. Umowa Dystrybutorska  jest zawarta z Dystrybutorem, który jest jej stroną i działa w imieniu własnym, nie może wiec być scedowana lub przeniesiona na osobę trzecią 
bez pisemnego pozwolenia Spółki. Wyjątek stanowią następujące sytuacje gdy stroną takiej czynności jest:
 a) współmałżonek
 b) wspólnik spółki osobowej lub cywilnej
 pod warunkiem, że żadna z powyższych osób nie została uprzednio pozbawiona praw Konsultanta za naruszenie zasad niniejszego regulaminu . Każdy taki  
 przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Spółki Livioon po złożeniu przez Konsultanta wniosku w przedmiotowym zakresie. 
7. Wspólnik spółki osobowej lub cywilnej , który został zgłoszony w umowie jako prowadzący wspólną działalność na stanowisku Konsultanta ma możliwość kontynuowania     
    współpracy z Livioon jeśli dotychczasowy Konsultant działający w ramach tej samej Umowy Konsultanta rozwiązał umowę uczestnictwa lub zmarł. 
8. W przypadku zmiany danych osobowych lub formy działalności gospodarczej przez Konsultanta należy niezwłocznie poinformować o tym Spółę Livioon składając   
    stosowny wniosek. 
9. Konsultant ma obowiązek prowadzenia  dokumentacji sprzedaży i ewidencji księgowej zgodnie z etyką zawodową oraz obowiązującymi wymogami 
    prawno – podatkowymi. 
10. Nową relację konsultanta w innej linii sponsorskiej Konsultant może ustanowić po upływie 6 miesięcy od dnia ustania członkowstwa. Warunkiem ponownego przystąpie 
      nia jest podpisanie nowej Umowy Konsultanta i ponowny zakup Zestawu Startowego. 
11. W przypadku wygaśnięcia Umowy Konsultanta kierownictwo nad grupą przechodzi  na Sponsora bezpośrednio najbliższego Konsultanta z zastrzeżeniem iż w   
      wyjątkowych okolicznościach Livioon  ma możliwość przekazania kierownictwa innemu podmiotowi. 
12. W każdym kolejnym  roku trwania Umowy Konsultanta (począwszy od jej zawarcia) należy dokonać jakiegokolwiek zakupu produktów Livioon  aby umowa nie wygasła. 
13. Konsultantnie może uczestniczyć lub otrzymywać dochodu z więcej niż jednej linii dystrybutorskiej przez cały okres trwania umowy. 
14. Zakazane jest zachęcanie przez lub nakłaniacie innego Konsultanta do zmiany Sponsora, jak również wspomaganie takiej procedury.  
15. W przypadku stwierdzenia przez Livioon iż zaszły nieprawidłowości w linii sponsorowania , Konsultant może zostać wykluczony z firmy a druga linia Konsultanta może     
      zostać połączona z pierwszą. 
16. Konsultant jest zobowiązany do terminowego odbioru zamawianych przesyłek i regulowania należności a w przypadku nie odebrania zamawianego towaru do   
      poniesienia konsekwencji tj. zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych z tego tytułu przez firmę. Livioon zastrzega sobie prawo do potrącenia powyższych kosztów z p 
      rowizji należnej Konsultanta. 
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REGULAMIN LIVIOON
17. Konsultant nie jest pracownikiem firmy Livioon. W związku z tym nie jest on upoważniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Spółki , w  
      szczególności do zaciągania  jakichkolwiek zobowiązań.  Konsultant nie może używać nazw i określeń , które w jakikolwiek sposób sugerowałyby , że jest on 
      pracownikiem, pełnomocnikiem bądź osobą działającą w imieniu lub na rzecz Spółki Livioon. Konsultant prowadzący sprzedaż produktów działa we własnym imieniu i    
      na własny rachunek jako niezależny podmiot gospodarczy. 
18. Podczas sprzedaży lub promocji produktów Livioon Konsultant może posługiwać się znakiem firmowym Livioon jedynie na zasadach uzgodnionych ze Spółką. 
19. Konsultant zobowiązany jest do prowadzenia działalności dystrybutorskiej w sposób etyczny.  Informacje na temat produktów, cen oraz ich właściwości należy   
      przekazać klientowi w sposób rzetelny i uczciwy zgodny z danymi otrzymanymi od Livioon, zawartymi w aktualnych materiałach informacyjnych i promocyjnych.   
      Niedopuszczalne jest wprowadzanie w błąd nabywców produktów. 
20. Konsultant sprzedaje produkty wyłącznie w cenie katalogowej przy czym ceny te nie dotyczą okresowych promocji. 
21. Konsultant nie ma zagwarantowanego określonego dochodu , żadnego poziomu zysku czy efektywności przedsiębiorstwa. Zarobki Konsultanta pochodzą z efektywnej  
      sprzedaży produktów Livioon i budowania grupy sprzedażowej . 
22. Konsultant nie posiada wyłączności do prowadzenia działalności w żadnym z regionów, w których ma uprawnienia do działania. 
23. Konsultant prowadzący sprzedaż produktów Livioon może jej dokonywać tylko i wyłącznie poprzez metodę sprzedaży bezpośredniej. Zakazane jest prowadzenie  
      sprzedaży w sklepach, kioskach ani żadnych innych stałych punktach sprzedaży detalicznej jak również za pośrednictwem Internetu. 
24. Konsultant nie może wykorzystywać sieci sprzedaży Livioon  do sprzedaży produktów innych firm.  Zakazane jest świadczenie usług reklamowych i  marketingowych na  
      rzecz innych przedsiębiorstw. 
25. Livioon oświadcza, iż literatura Spółki ( w rozumieniu prawa autorskiego) nie może być powielana bez pisemnego zezwolenia. Zakazane jest rozpowszechnianie  
      logotypu Livioon,  grafiki, zdjęć oraz literatury bez zgody Spółki. 

§5  Naruszenie Obowiązków Konsultanta
1. Firma Livioon zastrzega sobie prawo do użycia następujących sankcji 
 a) Pozbawienie prawa do rekomendowania nowej osoby na stanowisko Konsultanta
 b) Czasowe zawieszenie Umowy Konsultanta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy , co jest równoznaczne z utratą prawa do dokonywania zakupów oraz  
     otrzymywania należnej prowizji wynikającej z Planu Marketingowego. 
 c) Pozbawienia prawa uczestnictwa w kursach, szkoleniach oraz wyjazdach integracyjnych
 d) Rozwiązanie Umowy Konsultanta bez zachowania okresu wypowiedzenia i wykreślenie Dystrybutora z Systemu Ewidencji Dystrybutorów Livioon.  
     w przypadku gdy Konsultant narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu, Planu Marketingowego lub inne obowiązujące zasady działania w sieci  
     sprzedaży ustalone przez Livioon ogłoszone i znane. 

§6 Ochrona danych osobowych
1. Livioon jest administratorem bazy danych , gdzie znajdują się dane osobowe wszystkich Konsultantów. Każdy Konsultant ma prawo wglądu w swoje dane i do złożenia  
    wniosku o  ich aktualizację.
2. Konsultant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez Livioon zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 2007 roku w celach  
    marketingowych związanych z prowadzona przez firmę działalnością gospodarczą. Celem zbierania danych osobowych jest rejestracja w bazie Konsultantów, 
    dokonywania zakupów, rozliczenia finansowe oraz organizacja  sieci sprzedaży. 
3. Na podstawie artykułu 32 ust.1 pkt 7 Konsultantowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych   
    osobowych. 
4. W przypadku wycofania przez Konsultanta zgody na przetwarzanie jego  danych osobowych Umowa Konsultanta wygasa. 

§7  Ustanie członkowstwa w Livioon i rozwiązanie Umowy Konsultanta 
1. Konsultanta ma prawo , bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji w dowolnym czasie rozwiązać Umowę Konsultanta z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia   
    poprzez złożenie  pisemnego wypowiedzenia na adres Livioon , ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego. Procedurę ponownego ustanowienia nowej  
    relacji konsultanckiej reguluje §4 pkt.10 niniejszego regulaminu. 
2. Odbiorca ( Konsument) osoba fizyczna, nie prowadząca działalności  gospodarczej polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów Livioon , ma prawo w terminie 10 
    dni od daty otrzymania przesyłki z produktami Livioon, zestawem startowym lub innymi materiałami odstąpić od umowy sprzedaży dotyczącej tej konkretnej zawartości  
    przesyłki pod warunkiem dokonania zwrotu nienaruszonego towaru na własny koszt. Oświadczenie o odstąpieniu powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane do  
    Livioon przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy. Wszystkie punkty naliczone za sprzedaż towaru objętego odstąpieniem od umowy sprzedaży zostaną anulowane  
    i odliczone od obrotu wszystkim pozostałym uczestnikom danej linii sponsorskiej, którym te punkty zostały wcześniej naliczone. 
3. W przypadku rozwiązania Umowy Konsultanta, Konsultant ma prawo do zatrzymania wszelkich prowizji wypłaconych zgodnie z warunkami umowy o ile prowizje nie  
    zostały naliczone za produkty Livioon podlegające zwrotowi.  Korekta prowizji Konsultanta w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży i zwrotem towaru dokonywana  
    będzie w miesiącu w którym Livioon otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. Livioon zastrzega sobie prawo do dokonania zmian z niniejszym Regulaminie bez konieczności zawierania aneksów. O wszelkich zmianach Konsultant zostanie p 
    oinformowany na piśmie. 
2. Konsultant ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na proponowane zmiany w niniejszym  Regulaminie w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia w    
    przedmiotowym zakresie w formie pisemnej. Brak pisemnego oświadczenia będzie równoznaczny z akcepcją proponowanych zmian. Odmowa wyrażenia zgody na  
    wprowadzone zmiany będzie równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy Konsultanta. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
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