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WSTĘP
MonaVie jest spółką, która zajmuje się bezpośrednią 
sprzedażą i wprowadza swoje Produkty na rynek 
za pośrednictwem niezależnych Dystrybutorów. 
Jest istotne, aby Dystrybutor zrozumiał, że jego 
sukces i sukces pozostałych Dystrybutorów zależy 
od uczciwości i prawości osób zajmujących się 
sprzedażą Produktów i usług MonaVie. Umowa 
(zdefiniowana poniżej) została zawarta w celu jas-
nego określenia relacji wiążących Dystrybutora i 
MonaVie, Dystrybutora i jego Klientów oraz Dystry-
butora i pozostałych Dystrybutorów. Spółka MonaVie 
LLC lub jej podmioty zależne są także określane 
jako “Spółka,” “my,” “nas,” i “nasz,” a Dystrybutor 
podpisujący Umowę jest także określany jako “ty” i 
“jego.”
Niniejsze Zasady i Tryb Postępowania (w dalszej 
części określane także jako “Zasady Postępowania” 
lub “Zasady i Tryb Postępowania”), w obecnym 
brzmieniu i okresowo zmieniane na podstawie wza-
jemnego porozumienia stron, o którym mowa w 
niniejszych Zasadach Postępowania (Punkt 1.22), są 
włączone do Umowy i stanowią jej integralną część. 
Występujący w niniejszych Zasadach Postępowania 
termin “Umowa” wspólnie odnosi się do Wniosku 
Dystrybutora MonaVie, niniejszych Zasad i Trybu 
Postępowania i załączonych Dodatków (włączonych 
do niniejszych Zasad Postępowania przez odniesien-
ie), oraz do Planu Wynagradzania MonaVie. Dodatki 
mogą być opracowane w odniesieniu do danego 
kraju i mogą zmienić zastosowane w niniejszych 
Zasadach Postępowania terminy. Dystrybutor jest 
zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją 
niniejszych Zasad i Trybu Postępowania oraz do ich 
zrozumienia i przestrzegania. W związku ze Spon-
sorowaniem nowego Dystrybutora Dystrybutor musi 
zapewnić, aby nowy Dystrybutor miał możliwość (1) 
zapoznać się i zrozumieć warunki Umowy, oraz (2) 
zapoznać się i zrozumieć Zasady Postępowania i 
Plan Wynagradzania przed podpisaniem Wniosku 
Dystrybutora.

ROZDZIAŁ 1. PRZYZNANIE STATUSU 
NIEZALEŻNEGO DYSTRYBUTORA

1.1  Wymagania dotyczące przyznania statusu 
Dystrybutora. W celu uzyskania statusu Dystrybutora 
MonaVie, należy spełnić następujące wymagania:

1.1.1  Będąc osobą fizyczną należy osiągnąć 
pełnoletniość w jurysdykcji obowiązującej w jego 
miejscu zamieszkania (zwykle 18 lat);
1.1.2  Będąc osobą prawną należy być pod-

miotem w należytym trybie zarejestrowanym oraz 
uprawnionym do prowadzenia działalności zgod-
nie z obowiązującą go jurysdykcją;
1.1.3  Należy mieć miejsce zamieszkania/ 
siedziby w Kraju Otwartym;
1.1.4  Jeśli zezwalają na to przepisy prawa, 
należy okazać dowód tożsamości, w formie i w 
sposób określone przez Spółkę;
1.1.5  Należy złożyć w Spółce zgodny ze sta-
nem faktycznym, pełny i prawidłowo wypełniony 
Wniosek Dystrybutora; oraz
1.1.6  Należy zakupić Zestaw Dystrybutora, 
chyba że zgodnie z wymogami prawa miejscowe-
go zakup taki jest nie jest obowiązkowy, wówczas 
nie będzie on wymagany. 

1.2  Wniosek i akceptacja. Podpisując i składając 
u nas Wniosek Dystrybutora Dystrybutor występuje 
o przyznanie mu statusu niezależnego Dystrybutora 
MonaVie. Wniosek Dystrybutora zostanie przyjęty 
po wprowadzeniu przez nas danych Dystrybutora 
do bazy danych i zachowaniu przez Dystrybutora 
zgodności z Wnioskiem Dystrybutora. Po akcep-
tacji ustanowimy Dystrybucję wpisując odpowiednią 
informację do Osobistej Struktury Rejestracji i Struk-
tury Organizacyjnej oraz wydamy Dystrybutorowi 
numer identyfikacyjny Dystrybucji. 

1.2.1  Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia 
Wniosku Dystrybutora. Nie przyjmiemy informacji, 
które są niedokładne lub nieprawdziwe. Będziemy 
unieważniać niepełne, niedokładne lub niezgodne 
z prawem Wnioski Dystrybutora.
1.2.2  Dystrybutor jest zobowiązany informować 
nas o wszelkich zmianach mających wpływ 
na dokładność Wniosku Dystrybutora oraz 
przekazywać wszelkie późniejsze informacje 
zawierające sprawozdanie z prowadzonej przez 
Dystrybutora Dystrybucji. 
1.2.3  Zestaw Dystrybutora może być zakupiony 
od Sponsora albo bezpośrednio od Spółki. W 
przypadku nabycia Zestawu od Sponsora, Dystry-
butor jest zobowiązany wypełnić Wniosek Dys-
trybutora i przekazać go bezpośrednio Spółce. 
Przed wejściem w życie Umowa wymaga zatwi-
erdzenia przez Spółkę zgodnie z powyższymi 
postanowieniami.
1.2.4  Odkupimy od Dystrybutora zestawy, 
które będą nadawały się do sprzedaży, jeżeli 
Dystrybutor rozwiąże podpisaną z nim Umowę 
Dystrybucyjną zgodnie z warunkami określonymi 
w Dodatku B. 
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1.3 Obszar. Akceptacja Wniosku Dystrybu-
tora upoważnia Dystrybutora do odsprzedaży 
Produktów i prowadzenia Dystrybucji w kraju, dla 
którego została ona ustanowiona. Jeśli Dystrybu-
tor będzie chciał dokonać odsprzedaży Produk-
tów w innym kraju, który został przez nas ofic-
jalnie otwarty, Dystrybutor będzie zobowiązany 
przedstawić dowód potwierdzający zamieszkanie 
w takim kraju oraz złożyć wniosek o zmianę 
kraju w Wydziale Komisji Dystrybutora. Możemy 
obciążyć Dystrybutora opłatą z tytułu powyższej 
zmiany. Jeżeli Dystrybutor będzie chciał zająć 
się Sponsorowaniem w oficjalnie otwartym przez 
nas kraju, lecz niestanowiącym miejsca zamiesz-
kania Dystrybutora, powinien on zapoznać się z 
punktem 4.8. Żaden Dystrybutor nie otrzymuje 
od Spółki prawa do wyłącznego korzystania z 
danych obszarów. 

1.4 Korzyści wynikające z dystrybucji. Z chwilą 
zaakceptowania przez nas Wniosku Dystrybutora 
Dystrybutor będzie mógł czerpać korzyści z Umowy 
Dystrybucyjnej pod warunkiem właściwego prow-
adzenia Dystrybucji. Powyższe korzyści obejmują:

1.4.1  Sprzedaż Produktów MonaVie zgodnie z 
Zasadami i Trybem Postępowania;
1.4.2 Uczestnictwo w Planie Wynagradzania 
(otrzymywanie Premii po spełnieniu odpowied-
nich wymagań);
1.4.3 Sponsorowanie innych osób;
1.4.4 Otrzymywanie okresowo wydawanych 
materiałów MonaVie i innych informacji od Mona-
Vie;
1.4.5 Uczestnictwo w działaniach dotyczących 
wsparcia sponsorowanego przez MonaVie, 
obsługi, szkolenia, motywacji i rozpoznawania 
(po uiszczeniu odpowiednich opłat w stosownych 
przypadkach); oraz
1.4.6 Uczestnictwo w sponsorowanych przez 
MonaVie konkursach i programach moty-
wacyjnych.

1.5 Brak obowiązku zakupu Produktu. Żadna osoba 
nie jest zobowiązana do nabycia naszych Produktów 
lub Narzędzi Sprzedaży w celu uzyskania uprawnień 
Dystrybutora. 
1.6 Okres obowiązywania i przedłużenie Umowy z 
MonaVie. Umowa obowiązuje przez okres jednego 
roku od chwili zatwierdzenia jej przez Spółkę. Dys-
trybutor może przedłużać Umowę na kolejne okresy 
jednoroczne uiszczając opłatę za przedłużenie (o 
ile będzie wymagana) lub kontynuując działalność 
prowadzoną z nami (np. zamawiając Produkty lub 

Sponsorując dystrybutorów). 
1.7 Rozwiązanie Umowy. Rozwiązanie Umowy 
pomiędzy Spółką i Dystrybutorem może nastąpić w 
następujący sposób:

1.7.1 Dystrybutor może rozwiązać Umowę 
w każdym czasie bez względu na przyczyny, 
przekazując Spółce pisemne wypowiedzenie na 
adres jej siedziby lub pocztą elektroniczną na 
adres cancel@monavie.com. Zawiadomienie w 
formie elektronicznej powinno być wysłane z ad-
resu elektronicznego Dystrybutora i zawierać jego 
nazwisko, numer identyfikacyjny Dystrybutora i 
adres. Na zawiadomieniu pisemnym powinien 
być także złożony podpis Dystrybutora.
1.7.2 Dystrybutor może rozwiązać Umowę nie 
przedłużając jej z upływem rocznego okresu jej 
obowiązywania. Spółka może zadecydować o 
nieprzedłużeniu Umowy z upływem rocznego 
okresu jej obowiązywania.
1.7.3 Spółka może rozwiązać Umowę w 
przypadku naruszenia jej postanowień przez 
Dystrybutora. Przed rozwiązaniem Umowy 
Spółka przekaże Dystrybutorowi zawiadomie-
nie o naruszeniu oraz umożliwi mu naprawienie 
wynikającej z naruszenia szkody w rozsądnym 
terminie.

1.8 Skutki rozwiązania. W przypadku rozwiązania 
Umowy zawartej pomiędzy Spółką i Dystrybutorem, 
niezależnie od przyczyn rozwiązania, określone 
w Umowie prawa Dystrybutora wynikające z Dys-
trybucji również ulegną wypowiedzeniu. Prawa te 
obejmują prawo do sprzedaży Produktów, prawo 
do otrzymania Premii lub innych dochodów z tytułu 
sprzedaży i innych działań wykonanych przez Dys-
trybutora w ramach Grupy Pozyskanych Dystrybu-
torów (Downline). Jednakże, niektóre zobowiązania 
określone w niniejszych Zasadach Postępowania 
będą obowiązywały po rozwiązaniu Umowy, w tym 
zobowiązania, o których mowa w punktach i ich 
podpunktach, 1.8, 1.21, 1.22, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.7.3, 
2.3.7.4, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.3, 4.3.6,4.3.6.1, 4.13.7, 
6.4, 8.4, 8.6, oraz 8.7.
1.9 Prawo do Czerpania Korzyści. Dystrybutorowi 
przysługuje Prawo do Czerpania Korzyści wyłącznie 
w ramach jednej Dystrybucji, chyba że Prawo do 
Czerpania Korzyści z tytułu większej liczby Dys-
trybucji zostało zatwierdzone w Planie Wynagrad-
zania lub Dystrybutor został objęty wyłączeniem 
przed kwietniem 2007 roku. “Prawo do Czerpania 
Korzyści” oznacza prawo wynikające z ustawy lub 
oparte na zasadach słuszności, udzielone na mocy 
prawa, umowy lub w praktyce, do kierowania, kon-
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trolowania, posiadania lub uczestniczenia lub do by-
cia beneficjentem z tytułu kierowania, kontroli, posia-
dania lub uczestnictwa innej osoby. Współmałżonek 
lub partner mieszkający wspólnie z Dystrybutorem 
posiada prawo do czerpania korzyści z tytułu Dystry-
bucji prowadzonej przez Dystrybutora. Ponadto, w 
przypadku, gdy Dystrybutor jest osobą prawną, wów-
czas wszyscy posiadający prawo do kontroli Dystry-
butora, w tym m.in. wspólnicy, partnerzy, członkowie 
władz, dyrektorzy lub udziałowcy lub menadżerowie 
Dystrybutora, w zależności od przypadku, posiadają 
Prawo do Czerpania Korzyści z tytułu Dystrybucji 
prowadzonej przez Dystrybutora i nie mogą posiadać 
Prawa do Czerpania Korzyści z innej Dystrybucji.

1.9.1 Na ogół traktujemy wszystkich członków 
gospodarstwa domowego Dystrybutora jako 
posiadających Prawo do Czerpania Korzyści z 
Dystrybucji prowadzonej przez Dystrybutora. 
Jednakże w przypadku gdy Dystrybutor będzie 
mógł przedstawić odpowiedni dowód wskazujący 
na to, że inna osoba dorosła niebędąca 
współmałżonkiem, prowadzi Dystrybucję 
niezależnie od Dystrybutora, odstąpimy od 
niniejszej zasady do czasu, gdy sytuacja ulegnie 
zmianie.  
1.9.2  Jeżeli ze strony członka gospodarstwa 
domowego Dystrybutora ma miejsce działanie 
lub zaniechanie, które, gdyby wystąpiło ze strony 
Dystrybutora, naruszyłoby Umowę, Spółka uzna 
takie działanie lub zaniechanie za występujące 
po stronie Dystrybutora, tak jakby Dystrybutor 
naruszył Umowę.
1.9.3 Jeżeli Dystrybutor zawrze związek 
małżeński z innym Dystrybutorem, nie będzie 
miało to wpływu na postanowienia niniejszego 
punktu, a będący w związku małżeńskim Dys-
trybutorzy mogą prowadzić własne Dystrybucje 
oddzielnie i niezależnie.  
1.9.4 Jeśli dana osoba jest Dystrybutorem i 
otrzyma prawa do Dystrybucji innej osoby po 
jej śmierci, Spółka odstąpi od zasad Prawa do 
Czerpania Korzyści po warunkiem zastoso-
wania uregulowań o sukcesji przewidzianych w 
niniejszych Zasadach Postępowania.

1.10 Sukcesja i niezdolność. Jeśli Dystrybutor 
zapisze w spadku swoje prawa do Dystrybucji po 
jego śmierci, przy czym prawa takie będą przyznane 
przez właściwy sąd po śmierci Dystrybutora, Spółka 
uzna przeniesienie praw na spadkobiercę, pod 
warunkiem, że spadkobierca przedstawi dowód 
nadający się do zaakceptowania przez Spółkę oraz 
wypełni i przekaże zmieniony Wniosek Dystrybu-
tora zawierający informacje niezbędne dla Spółki 

i spadkobiercy do prowadzenia działalności. W 
przypadku niespełnienia powyższych warunków, 
Spółka rozwiąże Umowę z takim Dystrybutorem. 
Jeżeli Dystrybutor nie będzie zdolny do prowadze-
nia Dystrybucji z powodu niezdolności, Spółka uzna 
upoważnionego przedstawiciela Dystrybutora jako 
osobę prowadzącą Dystrybucję w czasie, gdy Dys-
trybutor będzie niezdolny do jej prowadzenia. W tym 
celu upoważniony przedstawiciel Dystrybutora jest 
zobowiązany przedstawić dowód posiadania takich 
uprawnień, który jest prawdziwy i wiarygodny, i co 
do którego Spółka może sprawdzić, że jest zgodny z 
prawem.
1.11 Skutki rozwodu i rozwiązania osoby prawnej. 
Spółka nie wyraża zgody na podział lub dzielenie 
Dystrybucji w inny sposób, w przypadku rozwodu lub 
rozwiązania spółki.

1.11.1 W czasie rozwodu lub w trakcie 
postępowania w celu rozwiązania osoby prawnej, 
strony muszą zastosować jeden z następujących 
sposobów działania: 
1.11.2 Jedna ze stron może za zgodą dru-
giej strony/ pozostałych stron prowadzić 
działalność MonaVie na podstawie pisemnej 
umowy cesji, zgodnie z którą zrzekający się 
praw współmałżonek, wspólnicy, partnerzy lub 
powiernicy upoważnią Spółkę do prowadzenia 
interesów bezpośrednio i wyłącznie z drugim 
współmałżonkiem lub wspólnikiem, partnerem 
lub powiernikiem, który nie zrzekł się praw 
wynikających z Dystrybucji.
1.11.3 Strony mogą kontynuować Dystrybucję 
na zasadach zwykłej działalności gospodarc-
zej, przy czym całe wynagrodzenie wypłacane 
przez Spółkę będzie płacone zgodnie ze stanem 
istniejącym przed rozwodem lub postępowaniem 
prowadzonym w celu rozwiązania spółki. Będzie 
to procedura mająca zastosowanie w przypad-
ku, gdy strony nie wyrażą zgody na określoną 
powyżej formułę.
1.11.4 Nie usuniemy Dystrybutora z listy bez 
pisemnej zgody i podpisu danej osoby. W 
żadnym wypadku nie nastąpi podział organizacji 
grupy pozyskanych dystrybutorów przypisanej 
rozwodzącym się małżonkom lub ulegającej 
rozwiązaniu osobie prawnej. W żadnym wy-
padku Spółka nie podzieli Premii pomiędzy 
rozwodzącymi się małżonkami lub udziałowcami 
ulegających rozwiązaniu osób prawnych. Uznaje-
my wyłącznie jedną organizację grupy pozys-
kanych dystrybutorów. Premie będą w każdym 
czasie przyznawane tej samej osobie fizycznej 
lub temu samemu podmiotowi. 
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1.11.5 Jeżeli były współmałżonek całkowicie 
zrzekł się wszystkich praw wynikających z Dys-
trybucji w następstwie rozwodu, wówczas będzie 
on miał nieograniczoną możliwość zarejestrować 
się u dowolnego Sponsora bez czekania przez 
okres sześciu (6) miesięcy kalendarzowych (patrz 
punkt 2.3.7). W przypadku rozwiązania podmiotu 
gospodarczego posiadający Prawo do Czerpania 
Korzyści w osobie prawnej muszą czekać przez 
okres sześciu (6) miesięcy kalendarzowych od 
daty ostatecznego rozwiązania, zanim ponownie 
zarejestrują się jako Dystrybutorzy. Jednakże, w 
każdym przypadku były małżonek lub podmiot 
powiązany podmiotu gospodarczego nie będzie 
miał praw do żadnych Dystrybutorów w jego byłej 
organizacji, ani do byłego Klienta, oraz będzie 
zobowiązany rozpocząć nowa działalność w taki 
sam sposób jak zrobiłby to każdy inny nowy Dys-
trybutor.

1.12 Zmiany dotyczące współmałżonka i/ lub spółki 
zamkniętej. 

1.12.1 Zasady dotyczące Prawa Pierwokupu, 
o których mowa w punkcie 1.17 nie będą miały 
zastosowania, jeżeli Dystrybutor będzie chciał 
włączyć lub usunąć współmałżonka z listy Dystry-
bucji. [Przykłady: (1) Pani X jest Dystrybutorem. 
Może ona włączyć swojego małżonka, pana X 
na listę Dystrybucji. Nie może włączyć dorosłego 
dziecka, rodzica lub innego krewnego lub 
niepowiązanego partnera w interesach. (2) Pani Y 
i pan Y są wnioskodawcami wspólnie starającymi 
o uzyskanie praw z Dystrybucji. Rozwodzą się, 
przy czym na podstawie umowy lub zarządzenia 
sądowego, pani Y zachowuje wszystkie prawa do 
Dystrybucji, a pan Y przekazuje, lub jest zmuszo-
ny na podstawie zarządzenia do przekazania, 
wszystkich w/w praw.]
1.12.2 Dystrybutor będący osobą fizyczną 
zamierza przenieść swój udział (i udział 
współmałżonka w stosownych przypadkach) 
na osobę prawną ze stuprocentowym udziałem 
jednego lub obydwojga małżonków. (Przykład: 
Spółka XYZ, Inc. w całości należy do pana A. 
Dystrybucja jest prowadzona w imieniu spółki 
XYZ, Inc. Spółka XYZ, Inc. może przenieść swój 
udział na pana A (oraz panią A, jeśli pan A wyrazi 
na to zgodę.)
1.12.3 Dystrybutor będący osobą prawną i 
należący w całości do osoby fizycznej i/ lub jej 
współmałżonka zamierza przenieść swój udział 
na osobę fizyczną i/ lub jej współmałżonka. 
(Przykład: Pan A jest jedyną osobą wymienioną 

na liście Dystrybucji. Może on przenieść swoje 
prawa na spółkę XYZ, Inc., jeżeli jest jedynym 
udziałowcem (lub on i jego żona, pani A, są je-
dynymi udziałowcami) w XYZ, Inc.)
1.12.4 W celu dokonania przeniesienia Dystrybu-
tor jest zobowiązany złożyć zmieniony wniosek 
dystrybutora, oraz, 
1.12.5 w przypadku wpisania współmałżonka 
na listę wymagane jest okazanie odpisu ich 
świadectwa ślubu; 
1.12.6  w przypadku usunięcia współmałżonka 
z listy wymagane jest okazanie notarialnie 
poświadczonego odpisu podpisów obojga 
małżonków upoważniających do usunięcia z listy;  
1.12.7 w przypadku przeniesienia na osobę 
prawną, wymagane jest okazanie zaświadczenia 
potwierdzającego istnienie spółki i jej prawidłowe 
funkcjonowanie uzyskane ze stanu, w którym 
została ona utworzona oraz kopii dokumentów 
założycielskich spółki z wykazem wszystkich 
udziałowców i członków zarządu; oraz
1.12.8 w przypadku przeniesienia z osoby 
prawnej na osobę fizyczną i/ lub osobę fizyczną 
i współmałżonka, wymagane jest okazanie 
oświadczenia zawierającego upoważnienie, 
podpisanego przez członka władz lub dyrek-
tora osoby prawnej oraz przez osobę fizyczną (i 
współmałżonka w stosownych przypadkach). 

1.13 Zmiana formy osoby prawnej. Dystrybutor 
będący osobą prawną, który zamierza dokonać zmi-
any na inny rodzaj osoby prawnej może zrealizować 
taki zamiar, o ile Prawa do Czerpania Korzyści w 
osobie prawnej nie ulegną zmianie. Wszyscy posia-
dacze Praw do Czerpania Korzyści są zobowiązani 
potwierdzić zgodę na dokonanie zmiany składając 
podpisy poświadczone notarialnie lub uwier-
zytelnione w innej formie. Ponadto nowa osoba 
prawna jest zobowiązana przedstawić nową Umowę 
Dystrybucyjną. Członkowie poprzedniego podmiotu 
są solidarnie odpowiedzialni za spłatę zadłużenia lub 
wykonanie innych zobowiązań wobec MonaVie.
1.14 Zmiana w składzie dotychczasowych posia-
daczy Prawa do Czerpania Korzyści w osobie 
prawnej. Zmiany w składzie posiadaczy Prawa do 
Czerpania Korzyści w osobie prawnej, wynikające 
z uzupełnienia lub zastąpienia (lecz nie odwołania 
lub rezygnacji) wspólnika, dyrektora, członka władz, 
menadżera lub udziałowca, są uznane za przenie-
sienie praw, w związku z czym podlegają trybowi 
postępowania przyjętemu w przypadku prawa pier-
wokupu, o którym mowa w punkcie 1.17.  
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1.15 Ograniczenia. Zmiany w zakresach omówi-
onych w niniejszych punktach 1.15, 1.16, i 1.17 nie 
obejmują zmiany dotyczącej sponsorowania, o której 
mowa w punkcie 3.2 poniżej. Jednakże, w przy-
padku gdy tego rodzaju zmiana powoduje zmianę 
w prawie do czerpania korzyści z tytułu Dystrybucji, 
taka zmiana będzie dokonana zgodnie z trybem 
postępowania przyjętym w przypadku prawa pierwok-
upu, o którym mowa w punkcie 1.17.
1.16 Sprzedaż, zbycie lub przeniesienie działalności 
MonaVie. Spółka odradza sprzedaż Dystrybucji, 
przeniesienie częściowych udziałów w Dystrybucji 
oraz praktykę partnerstwa, służących jako wybieg 
do przeniesienia udziału. Jeżeli Dystrybutor za-
mierza sprzedać, zbyć lub przenieść (w dalszej 
części niniejszego punktu “sprzedać” jeżeli termin 
ten występuje jako czasownik i “sprzedaż” jeżeli 
jest użyty jako rzeczownik) swój udział w MonaVie 
w całości lub częściowo, wymagane jest spełnienie 
następujących kryteriów:

1.16.1 Zapłata za Dystrybucję objętą sprzedażą 
następuje na poziomie Kierownika stopnia Dia-
mond w momencie złożenia wniosku o sprzedaż.
1.16.2 Z wyjątkami określonymi w przypadku 
Sponsorów, o których mowa w punkcie 1.18, 
kupujący Dystrybutor nie może mieć aktualnie 
prawa do czerpania korzyści z tytułu Dystrybucji 
lub posiadać Prawa do Czerpania Korzyści z 
tytułu Dystrybucji we wcześniejszym okresie 
sześciu (6) miesięcy;
1.16.3 Sprzedający Dystrybutor nie może 
ponownie złożyć wniosku o przyznanie mu sta-
tusu Dystrybutora podlegającego innemu Spon-
sorowi w krótszym okresie niż sześć (6) miesięcy 
po przeprowadzeniu transakcji sprzedaży.
1.16.4 Sprzedaż następuje zgodnie z zasadami 
dotyczącymi Prawa Pierwokupu, o których mowa 
w punkcie 1.17.
1.16.5 Spółka jest zobowiązana w pierwszej 
kolejności wyrazić pisemną zgodę na sprzedaż, 
której może udzielić lub odmówić według 
własnego uznania.

1.17 Prawo Pierwokupu (PP). Wszystkie oferty 
sprzedaży Dystrybucji podlegają określonymi w 
niniejszych Zasadach Postępowania prawom pier-
wokupu.
1.18 Tryb postępowania. Jeżeli Dystrybutor otrzyma 
Złożoną w Dobrej Wierze Ofertę (zdefiniowaną w dal-
szej części niniejszych Zasad Postępowania) nabycia 
jego udziału w Dystrybucji, Dystrybutor w pierwszej 
kolejności zaoferuje swój udział do sprzedaży Spółce 

na takich samych warunkach i zasadach jak przewid-
ziano w Złożonej w Dobrej Wierze Ofercie. Dystrybu-
tor przekaże Spółce Złożoną w Dobrej Wierze Ofertę 
w formie pisemnej, a Spółka będzie miała piętnaście 
(15) dni roboczych na jej przyjęcie. „Złożona w 
Dobrej Wierze Oferta” jest pisemną ofertą składaną 
w ramach zwykłych transakcji handlowych w celu 
nabycia Praw z Dystrybucji przez Osobę niebędącą 
Dystrybutorem, którą to ofertę Spółka określi według 
własnego uznania jako uzasadnioną i odpowiednią. 
Dowód złożenia odpowiedniej oferty może polegać, 
m.in. na zdeponowaniu środków pieniężnych lub 
papierów wartościowych na rachunku zastrzeżonym, 
przedstawieniu zobowiązania do zapłaty pożyczki 
oraz na podjęciu innych istotnych działań wyłącznie 
w celu nabycia Prawa do Dystrybucji.

1.18.1 Jeśli Spółka nie wykona przysługującego 
jej PP w terminie piętnastu (15) dni, Dystrybutor 
przedstawi tę samą ofertę swojemu Sponso-
rowi, który nie naruszył Umowy i w poprzednim 
miesiącu uzyskał uprawnienia do otrzymania 
dochodów zgodnie z Planem Wynagradzania. 
Oferta będzie złożona na takich samych wa-
runkach, jak przewidziano w Złożonej w Dobrej 
Wierze Ofercie. Spółka przekaże Złożoną w 
Dobrej Wierze Ofertę dostarczając Sponsorowi 
pisemne zawiadomienie o w/w ofercie. Spon-
sor będzie miał dziesięć (10) dni roboczych na 
podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. 
Jeżeli Sponsor zatwierdzi i przyjmie ofertę, będzie 
zobowiązany do pisemnego zawiadomienia 
Spółki o akceptacji, rezygnacji z dotychczasowej 
Dystrybucji (pod warunkiem realizacji transak-
cji sprzedaży) oraz do złożenia zmienionego 
wniosku o Dystrybucję.
1.18.2 Jeżeli Sponsor odrzuci lub nie przyjmie 
oferty, zastosowanie będą miały ten sam tryb 
postępowania i wymagania w przypadku złożenia 
oferty następnemu Sponsorowi wyższego pozio-
mu.
1.18.3 Jeżeli taki Sponsor odrzuci lub nie przyj-
mie oferty, zastosowanie będą miały ten sam tryb 
postępowania i wymagania w przypadku złożenia 
oferty następnemu Sponsorowi wyższego pozio-
mu.
1.18.4 Jeżeli w/w Sponsor odrzuci lub nie wyko-
na przysługującego mu PP w przewidzianym 
terminie, Dystrybutor może sprzedać swoje 
prawa do Dystrybucji osobie trzeciej na takich 
samych warunkach jak określono w Złożonej w 
Dobrej Wierze Ofercie, jednakże pod warunkiem, 
że Dystrybutor będzie przestrzegał wszystkich 
pozostałych procedur dotyczących zbycia, które 
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zostały określone w niniejszym punkcie, i które 
mogą być każdorazowo ustalane przez Spółkę.
1.18.5 Postanowienia zawarte w niniejszym 
punkcie będą miały zastosowanie do otrzymanej 
przez Dystrybutora każdej nowej Złożonej w 
Dobrej Wierze Oferty. Postanowienia niniejszego 
punktu nie będą miały zastosowania do zmian, o 
których mowa w punktach 1.10, 1.11, i 1.12.

1.19 Linia Sponsorowania. W linii sponsorowania 
nie mogą nastąpić żadne zmiany wynikające ze 
sprzedaży lub zbycia działalności MonaVie.
1.20 Zatwierdzenie przez Dział ds. Zgodności. Po 
sporządzeniu umowy kupna i sprzedaży oraz nowej 
Umowy Dystrybucyjnej, strony są zobowiązane do 
złożenia kopii w/w umów w dziale ds. Zgodności 
MonaVie, który dokona ich przeglądu i zatwierdzenia. 
MonaVie może wymagać złożenia uzupełniających 
niezbędnych dokumentów w celu zanalizowania 
transakcji pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dział 
ds. Zgodności MonaVie zatwierdzi lub nie zatwi-
erdzi według wyłącznie własnego uznania transakcji 
sprzedaży, przeniesienia lub cesji w terminie trzech 
(3) dni od otrzymania od stron wszystkich koniec-
znych dokumentów.
1.21 Sprzedaż podlegająca unieważnieniu; przejęcie 
obowiązków; okres oczekiwania. Jeżeli sprzedający 
dokona sprzedaży, przeniesienia lub cesji praw do 
Dystrybucji na innych warunkach niż określono w 
ofercie złożonej Spółce, w/w zbycie będzie podlegało 
unieważnieniu według wyboru MonaVie. Ponadto, 
w przypadku gdy strony nie otrzymają zgody Mo-
naVie na transakcję, w/w zbycie będzie podlegało 
unieważnieniu według wyboru MonaVie. Nabywca 
dotychczasowej Dystrybucji przejmie obowiązki i 
pozycję sprzedającego Dystrybutora. Dystrybutor 
sprzedający prawa do Dystrybucji nie będzie up-
rawniony do ponownego ubiegania się o przyznanie 
statusu Dystrybutora MonaVie przez okres co najm-
niej sześciu (6) pełnych miesięcy kalendarzowych od 
momentu sprzedaży.
1.22 Zmiany Umowy. Z uwagi na zachodzące okre-
sowo zmiany w przepisach prawa i środowisku bizne-
sowym MonaVie może uznać za konieczne wprow-
adzanie zmian do Umowy i zmiany określonych w 
niej cen. Z chwilą ogłoszenia zmian, Dystrybutor 
może wyrazić na nie zgodę lub ich nie zaakceptować. 
Jeśli Dystrybutor nie wyrazi zgody na zmiany, jego 
Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu jej 
obowiązywania i nie będzie podlegała przedłużeniu. 
Zmiany wejdą w życie po zawiadomieniu wszystkich 
Dystrybutorów o zmianie Umowy. Zawiadomienie 
o zmianie będzie ogłoszone w poniższy sposób/ 

poniższe sposoby: (1) ogłoszenie zamieszczone 
na oficjalnej witrynie internetowej Spółki, (2) pocztą 
elektroniczną, (3) przekazem telefaksowym na 
żądanie, (4) pocztą głosową, (5) zamieszczenie w 
wydawanych okresowo materiałach informacyjnych 
Spółki, (6) zamieszczenie w zamówieniach Produk-
tu, lub (7) zamieszczenie w specjalnych drukach 
wysyłanych pocztą. Jeżeli Dystrybutor będzie nadal 
zajmował się Sponsorowaniem i/lub odbierał od nas 
Premie, wykonanie tego rodzaju czynności będzie 
uznane za akceptację zmian.

ROZDZIAŁ 2. PROWADZENIE NIEZALEŻNEJ 
DYSTRYBUCJI

2.1 Zasady etyki. Jesteśmy spółką, która kon-
centruje się na długotrwałym budowaniu wartości 
i jesteśmy dumni z jakości i charakteru naszych 
Dystrybutorów. Dzięki podanym poniżej zasadom 
etyki możliwe jest zapewnianie jednolitego stan-
dardu perfekcji w całej naszej organizacji. Dystrybu-
tor zobowiązuje się stosować następujące zasady 
postępowania etycznego w trakcie prowadzonej 
przez niego Dystrybucji. Wszelkie odniesienia w Za-
sadach Etyki są istotne w związku z Umową.

2.1.1 Dystrybutor będzie aktywnie pracował w 
celu utworzenia i utrzymania bazy klientów detal-
icznych.
2.1.2 Dystrybutor będzie odnosił się z sza-
cunkiem do każdej osoby, z którą będzie miał 
kontakt w trakcie prowadzonej niezależnej Dys-
trybucji powiązanej z MonaVie.
2.1.3 Przez cały okres Dystrybucji Dystrybutor 
będzie postępował oraz prowadził działalność 
w sposób etyczny, moralny, zgodny z prawem i 
właściwie pod względem finansowym.
2.1.4  Dystrybutor nie będzie podejmował 
działań, które mogą zaszkodzić reputacji Mona-
Vie, dowolnego członka władz spółki, pracownika, 
Dystrybutora lub innych Dystrybutorów MonaVie. 
2.1.5 Dystrybutor nie będzie składał żadnych 
zniechęcających lub szkalujących wypowiedzi 
odnoszących się do innych dystrybutorów Mo-
naVie. Dystrybutor zapewni, że powstrzyma 
się od używania negatywnych sformułowań i 
szkalujących wypowiedzi we wszystkich transakc-
jach zawieranych w ramach działalności prowad-
zonej w MonaVie.
2.1.6 Dystrybutor będzie przedstawiał Produkty 
MonaVie zgodnie ze stanem faktycznym i nie 
będzie składał żadnych wypowiedzi na temat 
korzyści zdrowotnych ze stosowania Produktów 
MonaVie, które naruszałyby prawo.
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2.1.7 Dystrybutor będzie wspierał i zachęcał 
swoich Klientów zapewniając ich o uzyskaniu 
pozytywnych doświadczeń z MonaVie oraz 
przedstawi w jasny sposób wszystkie warunki 
sprzedaży.
2.1.8 Dystrybutor zapewni swojej grupie pozys-
kanych dystrybutorów serwis w zakresie monitor-
ingu oraz obsługę, które w uzasadnionym za-
kresie będą potrzebne do budowania przez w/w 
grupę bazy Klientów detalicznych i organizacji 
pozyskanych Dystrybutorów.
2.1.9 Dystrybutor będzie w prawidłowy sposób 
przedstawiał Plan Wynagradzania i przedstawi-
ane w nim możliwości uzyskania przychodu. 
Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że nie 
może wykorzystywać własnych przychodów jako 
wskaźnika przedstawiającego potencjalny sukces 
innych osób lub wykorzystywać zysków z tytułu 
wynagradzania jako materiałów marketingowych. 
Ponadto, Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, 
że może ujawnić swój przychód w MonaVie 
wyłącznie w celu pozyskania ewentualnego 
Dystrybutora (ewentualnych Dystrybutorów) po 
przekazaniu kopii Oświadczenia Ujawniającego 
Przychody potencjalnemu Dystrybutorowi (po-
tencjalnym Dystrybutorom).   
2.1.10 Dystrybutor będzie kontaktował się 
osobiście lub telefonicznie z potencjalnymi wnios-
kodawcami i Klientami w sposób rozsądny oraz w 
rozsądnych godzinach, tak aby kontakt nie miał 
miejsca w godzinach niepożądanych.  
2.1.11 Dokonując prezentacji sprzedaży Dys-
trybutor przerwie ją niezwłocznie na życzenie 
odbiorcy.
2.1.12 Dystrybutor podejmie odpowiednie kroki 
w celu zapewnienia ochrony osobistych informacji 
przekazywanych przez jego Klientów i grupę po-
zyskanych Dystrybutorów.
2.1.13 Dystrybutor uwzględni brak 
doświadczenia handlowego potencjalnych wnios-
kodawców oraz faktycznych Klientów detalic-
znych i grupy pozyskanych Dystrybutorów. 
2.1.14 Dystrybutor nie będzie nadużywał zau-
fania pokładanego w nim przez jego Klientów de-
talicznych i grupę pozyskanych Klientów, a także 
nie będzie wykorzystywał ich wieku, choroby, 
niezrozumienia lub nieznajomości języka. 
2.1.15 Dystrybutor będzie przestrzegał wszyst-
kich Zasad i Trybu Postępowania MonaVie.

2.2 Status Niezależnego Wykonawcy. Dystrybutor 
jest niezależnym wykonawcą. Dystrybutora nie wiąże 

ze spółką stosunek agenta, pracownika, wspólnika, 
partnera lub umowa joint venture. Dystrybutor nie 
może przedstawiać się jako pełniący inną funkcję 
poza niezależnym Dystrybutorem. Dystrybutor nie 
jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imien-
iu MonaVie. Jeśli Dystrybutor zostanie uznany za 
agenta przez właściwą agencję lub sąd w dowolnej 
jurysdykcji, w ramach której prowadzi działalność, 
Dystrybutor zwolni Spółkę z odpowiedzialności z 
tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z takiego 
uznania.

2.2.1 Dystrybutor jako niezależny wykonawca 
samodzielnie będzie płacił podatki z tytułu 
pracy na własny rachunek, podatek dochodowy 
oraz inne podatki nałożone na niezależnego 
wykonawcę przez przepisy prawa, a także za-
bezpieczy Spółkę z tytułu wszelkich roszczeń 
wynikających z niezapłacenia w/w podatków. 
2.2.2 Spółka nie ustala godzin pracy, wydatków 
służbowych i planów biznesowych, w związku 
z czym Dystrybutor nie będzie składał Spółce 
żadnych oświadczeń w formie drukowanej lub 
ustnej, w których stwierdza lub sugeruje inne 
ustalenia.
2.2.3 Obowiązkiem Dystrybutora, który to 
obowiązek został przez niego zaakceptowany, 
jest przestrzeganie wszelkich przepisów prawa 
i postanowień Umowy w trakcie prowadzenia 
Dystrybucji lub nabywania, odbioru, posiada-
nia, sprzedaży, dystrybucji lub reklamy naszych 
Produktów lub możliwości zawarcia transakcji.  
2.2.4 Dystrybutor wyraża także zgodę na pono-
szenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie 
złożone przez niego ustne i/lub pisemne wypow-
iedzi dotyczące Produktów, usług i Planu Wyna-
gradzania, które nie zostały wyraźnie zawarte w 
Oficjalnych Materiałach MonaVie. Dystrybutor 
zobowiązuje się zabezpieczyć Spółkę z tytułu 
wszelkich roszczeń, szkód lub innych wydatków, 
w tym honorariów pełnomocników, wynikających 
z oświadczeń lub działań ze strony Dystrybutora, 
nieprzewidzianych w zakresie Umowy. Post-
anowienia niniejszego punktu obowiązują po 
rozwiązaniu Umowy.

2.3 Nieuczciwa konkurencja.
2.3.1 Zakaz rekrutacji w okresie obowiązywania 
Umowy. Na Dystrybutora nie nałożono żadnych 
ograniczeń dotyczących uczestnictwa w in-
nej bezpośredniej sprzedaży, pozostałych 
projektach związanych z działalnością 
marketingową wielopoziomową lub sieciową lub 
z możliwościami w zakresie marketingu (łącznie 
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“Marketing Sieciowy”). Jednakże, o ile Dystrybu-
tor nie otrzyma pisemnego zezwolenia członka 
władz Spółki MonaVie, w okresie obowiązywania 
Umowy nie może on bezpośrednio lub pośrednio 
nakłaniać, rekrutować lub podejmować starań 
w celu nakłonienia lub rekrutacji innych Dystry-
butorów lub Klientów MonaVie na rzecz innej 
działalności w zakresie Marketingu Sieciowego 
poza działalnością osobiście Sponsorowaną 
przez Dystrybutora. Jeżeli Dystrybutor będzie 
angażował się w inną działalność w zakresie 
Marketingu Sieciowego, zobowiązuje się on do 
prowadzenia Dystrybucji w ramach MonaVie 
całkowicie oddzielnie. W związku z powyższym, 
Dystrybutor uczestnicząc w innej działalności w 
zakresie Marketingu Sieciowego, zobowiązuje 
się, że:

2.3.1.1 Nie będzie prezentował żadnych 
Produktów i Pomocy do Sprzedaży 
nienależących do MonaVie w tym samym 
miejscu, w którym znajdują się Produkty lub 
Pomoce do Sprzedaży MonaVie lub razem z 
w/w produktami i pomocami;
2.3.1.2 Nie będzie oferował nienależących 
do MonaVie programów, możliwości, produk-
tów lub usług w powiązaniu z możliwościami 
lub Produktami MonaVie przyszłym lub doty-
chczasowym Klientom lub Dystrybutorom;
2.3.1.3 Nie będzie oferował niezwiązanych 
z MonaVie możliwości lub nienależących do 
MonaVie produktów lub usług na spotkaniach, 
seminariach, zjazdach dotyczących MonaVie 
w ciągu dwóch godzin i w promieniu 5 mil od 
miejsca spotkania, zebrania, zjazdu organi-
zowanego przez MonaVie. Jeżeli spotkanie 
MonaVie będzie prowadzone telefonicznie 
lub za pośrednictwem internetu, spotkanie 
niezwiązane z MonaVie powinno być prz-
eprowadzone co najmniej na dwie godziny 
przed lub po spotkaniu MonaVie oraz za 
pośrednictwem innego numeru telefonu kon-
ferencyjnego lub znajdującej się pod innym 
adresem witryny internetowej niezwiązanej ze 
spotkaniem MonaVie.

2.3.2 Zakaz rekrutacji po rozwiązaniu. Przez 
okres dwunastu (12) miesięcy kalendarzowych 
po rozwiązaniu Umowy, z wyłączeniem Dys-
trybutorów osobiście Sponsorowanych przez 
Dystrybutora, Dystrybutor nie może dokonać 
rekrutacji Dystrybutora lub Klienta na potrzeby 
innej działalności w zakresie Marketingu Siecio-
wego. Dystrybutor i Spółka uznają, że z uwagi 

na prowadzenie marketingu sieciowego za 
pośrednictwem sieci niezależnych wykonawców 
w wielu krajach oraz powszechne prowadze-
nie działalności za pośrednictwem internetu lub 
telefonu, starania w celu ścisłego ograniczenia 
obszaru geograficznego, o którym mowa w post-
anowieniach o zakazie rekrutacji zawartych w 
niniejszych Zasadach Postępowania, spowodują, 
że taki marketing stałby się całkowicie nies-
kuteczny. W związku z tym, Dystrybutor i Spółka 
postanawiają, że niniejsze postanowienie o 
zakazie konkurencji będzie obowiązywało w 
przypadku wszystkich rynków, na których Mo-
naVie prowadzi działalność. Niniejszy podpunkt 
obowiązuje po rozwiązaniu Umowy. 
2.3.3 Brak zastosowania w przypadku tajem-
nic handlowych. Niezależnie od pozostałych 
postanowień Umowy, w żadnym wypadku Dys-
trybutor nie wykorzysta tajemnic handlowych 
i informacji poufnych określonych w dalszej 
części niniejszych Zasad Postępowania, w celu 
nakłaniania, rekrutacji lub podejmowania starań 
w celu nakłaniania lub rekrutacji, bezpośrednio 
lub pośrednio, innych Dystrybutorów lub Klientów 
MonaVie na potrzeby innej działalności w zakre-
sie Marketingu Sieciowego. 
2.3.4 Sprzedaż konkurencyjnych towarów lub 
usług. Działając w charakterze Dystrybutora, Dys-
trybutor nie będzie sprzedawał lub podejmował 
starań w celu sprzedaży programów, produktów 
lub usług Klientom lub Dystrybutorom Mona-
Vie, jeżeli takie programy, produkty lub usługi 
konkurują z Produktami Spółki. Każdy program, 
produkt, usługa lub możliwości związane z 
Marketingiem Sieciowym występujące w tych 
samych kategoriach rodzaju co Produkt Spółki, 
będą uznane za konkurencyjne niezależnie 
od różnic w kosztach lub jakości lub od innych 
wyróżniających czynników. Niniejsze ogranic-
zenia nie obejmują i nie uniemożliwiają Kier-
ownikom stopnia Black Diamond i wyższego, 
sprzedaży Narzędzi Sprzedaży zatwierdzonej 
zgodnie z niniejszym punktem. Jednakże, zakaz 
konkurencji dotyczący Produktów obowiązuje 
przez okres 5 lat począwszy od dnia podpisania 
Umowy. Niniejszy podpunkt będzie obowiązywał 
po rozwiązaniu Umowy. 
2.3.5 Kierowanie oferty do innych 
bezpośrednich sprzedających. Dystrybutor 
zobowiązuje się do powstrzymania się od sys-
tematycznego kierowania oferty pełnienia funkcji 
Dystrybutora do członków innej działalności w za-
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kresie Marketingu Sieciowego. Jeżeli jakiekolwiek 
postępowanie sądowe, arbitrażowe lub media-
cyjne zostanie wszczęte przeciwko Dystrybuto-
rowi, w związku z którym twierdzi się, że Dystry-
butor angażuje się w taką zakazaną działalność, 
Dystrybutor zwolni Spółkę z wszelkich roszczeń, 
czynności, powództw, procesów sądowych i żądań 
wynikających z systematycznego kierowania w/w 
oferty lub z tym związanych.
2.3.6 Dyskredytowanie 

2.3.6.1 Dystrybutor nie będzie poniżał, 
dyskredytował, zniesławiał lub dokonywał 
wprowadzających w błąd porównań z innymi 
spółkami, firmami konkurującymi z MonaVie, 
organizacjami lub systemami Dystrybutora 
lub Dystrybutorami, które to czynności 
miałyby na celu starania zmierzające do 
promowania Produktów Spółki, nakłaniania 
innego Dystrybutora do wstąpienia do orga-
nizacji marketingowej Dystrybutora lub za-
rejestrowania się w MonaVie.  
2.3.6.2 W szczególności, Spółka zakazuje 
dyskredytowania zatwierdzonych Narzędzi 
Sprzedaży Black Diamond i/lub systemów 
budowania działalności. Ponadto, jeżeli 
Spółka stwierdzi, że Dystrybutor stopnia Black 
Diamond dyskredytuje innego Dystrybutora 
stopnia Black Diamond imiennie lub poprzez 
system budowania działalności, zostanie 
naliczona automatycznie oszacowana kara 
umowna w wysokości 10.000 USD za każde 
zdarzenie z uwagi na to, że obliczenie rzeczy-
wistej szkody byłoby niemożliwe.
2.3.6.3 Dystrybutor nie będzie stosował 
zachęt finansowych lub przedstawiał in-
nych motywacji w celu nakłonienia innego 
Dystrybutora do zmiany linii sponsorowania 
lub systemu budowania działalności. 

2.3.7 Zmiana Dystrybucji, Sponsorowanie 
Jednoczesne i Nakłanianie. Dystrybutor i Spółka 
zgadzają się, że utrzymanie integralności linii 
sponsoringu w organizacji Dystrybucji jest 
kwestią o zasadniczym znaczeniu dla market-
ingu sieciowego. W związku z tym, Dystrybutor 
zobowiązuje się nie angażować się na rzecz Zmi-
any Dystrybucji, Sponsorowania Jednoczesnego i 
Nakłaniania. “Zmiana Dystrybucji” oznacza ubie-
ganie się o przyznanie statusu Dystrybutora i jego 
uzyskanie (a) gdy Dystrybutor otrzymał już status 
Dystrybutora, (b) w przypadku gdy Dystrybutor 
posiada Prawo do Czerpania Korzyści w ramach 
innej Dystrybucji; i/lub (c) minął okres krótszy niż 

sześć (6) miesięcy od chwili uzyskania statusu 
Dystrybutora lub posiadania Prawa do Czerpania 
Korzyści w ramach innej Dystrybucji. “Sponso-
rowanie Jednoczesne” oznacza zarejestrowanie 
innego Dystrybutora (w tym Dystrybutora, 
którego Umowa wygasła/ została rozwiązana w 
ciągu poprzednich sześciu miesięcy, lub który 
Sponsorował lub nabył Produkt w ciągu poprzed-
nich sześciu miesięcy) na potrzeby innej linii spon-
sorowania. “Nakłanianie” oznacza nakłanianie, 
zachęcanie, oferowanie korzyści oraz ułatwianie i 
wspieranie w inny sposób innego Dystrybutora w 
celu dokonania Zmiany Dystrybucji i/lub Sponso-
rowania Jednoczesnego. 

2.3.7.1 Dystrybutor nie będzie używał 
nazwiska współmałżonka lub krewnego, nazw 
handlowych, nazw przyjętych lub zmyślonych, 
podmiotów prawnych, fałszywych numerów 
identyfikacyjnych nadawanych przez organy 
administracji państwowej lub fikcyjnych nu-
merów identyfikacyjnych w celu unikania 
realizowania niniejszych zasad.
2.3.7.2 Z uwagi na to, że Zmiana 
Dystrybucji, Sponsorowanie Jednoczesne 
i Nakłanianie mogą być w wysokim stopniu 
szkodliwe dla Spółki i zaangażowanych 
Dystrybutorów, Dystrybutor jest zobowiązany  
do zawiadomienia Spółki  w możliwie 
najkrótszym czasie, jeżeli jest mu wiadomo 
o naruszeniu niniejszych postanowień przez 
innego Dystrybutora lub ma on uzasad-
nione podstawy do podejrzewania innego 
Dystrybutora o takie naruszenie.
2.3.7.3 W przypadku gdy Dystrybutor lub 
inny Dystrybutor naruszy niniejsze postanow-
ienia, Spółka może podjąć niektóre lub wszyst-
kie określone poniżej czynności:

2.3.7.3.1 wypowiedzieć prawa do 
Dystrybucji z powodu naruszenia; 
2.3.7.3.2 wypowiedzieć prawa do 
Dystrybucji ustanowionych w następstwie 
Zmiany Dystrybucji (“Druga Dystrybucja”); 
oraz pozostawić Dystrybucje za-
rejestrowane za pośrednictwem Drugich 
Dystrybucji bez zmian oraz nie zmieniać 
Sponsoringu i Pozycji, chyba że 
okoliczności usprawiedliwiające i uczciwe 
podejście wymuszą podjęcie innej decyzji. 
Jednakże, Spółka nie jest zobowiązana do 
podjęcia innej decyzji, a wszelkie działania 
oraz ostateczne kierowanie organizacją 
pozostaje w wyłącznej gestii MonaVie. 
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2.3.7.4 Dystrybutor zrzeka się wszelkich 
roszczeń wobec Spółki, wynikających 
lub związanych z rozporządzaniem 
Dystrybucjami.

2.3.8 Postępowanie nieetyczne. Dystrybutor 
zobowiązuje się postępować w sposób etyczny 
i profesjonalny w każdym czasie w związku z 
prowadzoną Dystrybucją w ramach MonaVie. W 
związku z tym, Dystrybutor zobowiązuje się nie 
angażować się w działalność nieetyczną i nie 
akceptować takiego postępowania u Dystrybu-
torów w jego Grupie Pozyskanych Dystrybutorów. 
Nieetyczne postępowanie można zilustrować 
m.in. przykładami, z których część jest podana 
w dalszej części niniejszych Zasad i Trybu 
Postępowania: 

2.3.8.1 Składanie niezatwierdzonych 
zapewnień dotyczących Produktu; 
2.3.8.2 Składanie niezatwierdzonych 
oświadczeń dotyczących dochodu;
2.3.8.3 Składanie wszelkiego rodzaju 
nieprawdziwych oświadczeń lub wprowad-
zanie w błąd, w tym m.in. nieprawdziwych 
lub wprowadzających w błąd oświadczeń 
lub ofert sprzedaży dotyczących jakości, 
dostępności, gatunku, ceny, warunków 
płatności, praw do zwrotu pieniędzy, 
gwarancji lub wykonania Produktów;
2.3.8.4 Zgłaszanie dyskredytujących 
uwag;
2.3.8.5 Organizowanie sprzedaży 
Produktu w Punktach Sprzedaży 
Detalicznej;
2.3.8.6 Używanie karty kredytowej innego 
Dystrybutora bez wyraźnego pisemnego 
zezwolenia;
2.3.8.7 Niedozwolone korzystanie z 
Informacji Poufnych Spółki;
2.3.8.8 Zmiana Dystrybucji, 
Sponsorowanie Jednoczesne lub 
Nakłanianie;
2.3.8.9 Nieprzestrzeganie wymagań w za-
kresie sprzedaży i działań promocyjnych;
2.3.8.10 Podejmowanie niedozwolonej 
działalności poprzedzającej dalszą 
sprzedaż;
2.3.8.11 Naruszanie zasad prowadzenia 
działalności na rynku NFR;
2.3.8.12 Osobiste postępowanie 

dyskredytujące Spółkę i/lub jej 
Dystrybutorów;
2.3.8.13 Naruszanie przepisów pra-
wa obowiązujących w jurysdykcji 
Dystrybutora, dotyczących Dystrybucji 
Dystrybutora;
2.3.8.14 Naruszanie Zasad Etyki;
2.3.8.15 Naruszanie postanowień Umowy.

2.4 Sprawozdania z działalności. Spółka zamierza 
zapewnić ochronę Dystrybutorowi, innym Dystry-
butorom i Spółce przed nieuczciwą konkurencją. 
Zapewniamy Dystrybutorowi dostęp i możliwość 
przeglądania raportu PEAR Dystrybutora za 
pośrednictwem jego Biura Wirtualnego. Raport PEAR 
i jakakolwiek lista innego dystrybutora, w tym m.in. 
wszystkich dystrybutorów; listy organizacji; nazwy/ 
nazwiska; adresy; adresy elektroniczne; oraz numery 
telefonów podane w bazie danych MonaVie, w do-
wolnej formie, w tym m.in. wydruki, media w formie 
elektronicznej lub cyfrowej (łącznie zwane “Sprawoz-
daniami z Działalności”) stanowią materiały poufne 
i zastrzeżone Spółki. Spółka stworzyła, opracowała, 
skonfigurowała i obecnie prowadzi Sprawozdania 
z Działalności dzięki znaczącemu zaangażowaniu 
czasu, wysiłków i zasobów finansowych. Sprawoz-
dania z Działalności w obecnej i przyszłej formie, 
okresowo podlegające zmianom, stanowią korzystne 
i zyskowne z handlowego punktu widzenia firmowe 
składniki majątkowe i tajemnice handlowe Spółki, 
które Dystrybutor powinien traktować jako poufne. 
Dystrybutor i Spółka uzgadniają, że z wyjątkiem 
niniejszej umowy o zachowaniu poufności i nieujaw-
nianiu, Spółka nie przekazywałaby Dystrybutorowi 
Sprawozdań z Działalności. Prawo Dystrybutora do 
ujawnienia Sprawozdań z Działalności, zawartych 
w nich informacji oraz innych posiadanych przez 
Spółkę informacji Dystrybutora, jest jednoznacznie 
zastrzeżone przez Spółkę, która może takiego prawa 
odmówić według własnego uznania. 

2.4.1 Cel. Sprawozdania z Działalności są 
udostępniane Dystrybutorowi wyłącznie w celu 
udzielenia mu pomocy przy pracy z organizacją 
Dystrybutora obejmującą grupę pozyskanych 
Dystrybutorów w ramach rozwijania działalności 
Dystrybutora w MonaVie. Dystrybutor może 
wykorzystywać Sprawozdania z Działalności w 
celu wspierania, motywowania oraz szkolenia or-
ganizacji Dystrybutora obejmującej grupę pozys-
kanych Dystrybutorów. 
2.4.2 Korzystanie w ograniczonym zakresie.  
Dostęp Dystrybutora do jego Sprawozdań z 
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Działalności jest chroniony hasłem. Sprawozda-
nia z Działalności są przekazywane Dystrybuto-
rowi w ścisłej poufności. Takie Sprawozdania z 
Działalności nie mogą być ujawnione przez Dys-
trybutora osobom trzecim, a także nie mogą być 
wykorzystane w innych celach niż związanych 
z wykonaniem przez Dystrybutora swoich 
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz 
Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. 
Wszelkie nieuprawnione wykorzystanie Sprawoz-
dania z Działalności lub jego ujawnienie stanowi 
nadużycie, sprzeniewierzenie oraz naruszenie 
Umowy Dystrybucyjnej i może spowodować 
niemożliwą do naprawienia szkodę dla Spółki.
2.4.3 Zakaz niewłaściwego ujawniania. Dystry-
butor nie będzie w imieniu własnym lub w imieniu 
innej osoby: 

2.4.3.1 Bezpośrednio lub pośrednio ujawniał 
żadnej informacji zawartej w Sprawozdaniu z 
Działalności osobom trzecim;
2.4.3.2 Bezpośrednio lub pośrednio ujawniał 
hasła lub innego kodu dostępu do swojego 
Sprawozdania z Działalności;
2.4.3.3 Wykorzystywał informacji w celu 
konkurowania ze Spółką lub w innych celach 
niż promowanie działalności Dystrybutora w 
MonaVie; 
2.4.3.4 Rekrutował lub nakłaniał żadnego 
Dystrybutora wymienionego w Sprawozdaniu 
z Działalności lub w inny sposób starał się 
wpłynąć na Dystrybutora lub skłaniał go do 
zmiany jego kontaktów służbowych ze Spółką. 

2.4.4 Zwrot.  Na żądanie Spółki i w każdym 
przypadku po zakończeniu obowiązywania 
Umowy, Dystrybutor zwróci Spółce oryginał i 
wszystkie kopie Sprawozdań z Działalności oraz 
wszelkie informacje poufne i tajemnice handlowe 
pochodzące z w/w sprawozdań (w formie wydruku 
lub elektronicznej), które znajdują się w posiada-
niu Dystrybutora lub pod jego kontrolą.
2.4.5 Naruszenie. W przypadku naruszenia 
przez Dystrybutora któregokolwiek z zobowiązań 
zawartych w niniejszym podpunkcie dotyczącym 
Sprawozdań z Działalności, Spółka może 
wypowiedzieć prawa Dystrybutora do Dystry-
bucji i żądać zabezpieczenia przed sądem w 
celu uniemożliwienia wyrządzenia niemożliwej 
do naprawienia szkody Spółce lub któremukol-
wiek z Dystrybutorów Spółki. Spółka może także 
zastosować wszelkie właściwe środki prawne 
wynikające z przepisów obowiązującego prawa 

w celu ochrony swoich praw do Sprawozdań z 
Działalności; niezastosowanie w/w środków nie 
będzie stanowiło zrzeczenia się praw do ich wyeg-
zekwowania.
2.4.6 Brak gwarancji informacji. Wszelkie prze-
kazywane przez Spółkę informacje, w tym m.in. 
dotyczące obrotu osobistego i obrotu grupowego 
(lub jakiekolwiek ich części), oraz działalności 
w zakresie sponsoringu grupy pozyskanych 
Dystrybutorów są uznane za dokładne i wi-
arygodne. Niemniej jednak, z uwagi na różne 
czynniki, w tym m.in., z natury rzeczy istniejąca 
możliwość wystąpienia błędu ludzkiego lub me-
chanicznego; dokładność, całość, kompletność 
i odpowiednie terminy zamówień; odmawi-
anie zapłaty kartą kredytową i czekiem w formie 
elektronicznej; zwroty produktów; karty kredy-
towe; oraz zwroty pieniędzy w formie czeków 
elektronicznych—informacje te nie są objęte 
gwarancją zarówno przez nas jak i osoby, które 
je opracowują lub przekazują. W zakresie doz-
wolonym przez prawo WSZELKIE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE OBROTU OSOBISTEGO I OB-
ROTU GRUPOWEGO SĄ PODANE “TAK JAK 
WYSTĘPUJĄ” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, 
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, LUB 
OŚWIADCZEŃ WSZELKIEGO RODZAJU. W 
SZCZEGÓLNOŚCI, LECZ BEZ ŻADNYCH 
OGRANICZEŃ, NIE PRZEWIDUJE SIĘ 
GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, 
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, 
LUB NIENARUSZENIA. W NAJSZERSZYM 
DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 
PRAWO ZAKRESIE, SPÓŁKA I/LUB INNE OS-
OBY OPRACOWUJĄCE LUB PRZEKAZUJĄCE 
INFORMACJE NIE BĘDĄ W ŻADNYM WY-
PADKU ODPOWIEDZIALNE WOBEC DYS-
TRYBUTORA LUB INNYCH OSÓB Z TYTUŁU 
SZKÓD BEZPOŚREDNICH, WTÓRNYCH, 
PRZYPADKOWYCH, NIEPRZEWIDZIANYCH, 
SZCZEGÓLNYCH, LUB ODSZKODOWAŃ Z 
NAWIĄZKĄ WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTA-
NIA LUB POSIADANIA DOSTĘPU DO INFOR-
MACJI DOTYCZĄCYCH OBROTU OSOBI-
STEGO I OBROTU GRUPOWEGO (W TYM M.IN. 
DOTYCZĄCYCH UTRACONYCH ZYSKÓW LUB 
PREMII, UTRATY MOŻLIWOŚCI, ORAZ SZ-
KÓD WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOKŁADNOŚCI, 
NIEKOMPLETNOŚCI, NIEDOGODNOŚCI, 
OPÓŹNIENIA LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI 
KORZYSTANIA Z INFORMACJI), NAWET W 
PRZYPADKU GDY SPÓŁKA LUB INNE OSOBY 
OPRACOWUJĄCE LUB PRZEKAZUJĄCE IN-
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FORMACJE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O 
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 
W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ 
PRAWO ZAKRESIE SPÓŁKA LUB INNE OSO-
BY OPRACOWUJĄCE LUB PRZEKAZUJĄCE 
INFORMACJE NIE BĘDĄ PONOSIŁY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DYSTRYBU-
TORA LUB INNYCH OSÓB Z TYTUŁU CZYNU 
NIEDOZWOLONEGO, UMOWY, NIEDBALSTWA, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, LUB 
NA INNEJ PODSTAWIE ODNOSZĄCEJ SIĘ DO 
PRZEDMIOTU UMOWY LUB ZWIĄZANYCH Z 
NIĄ WARUNKÓW. 

2.5 Identyfikacja. Po zarejestrowaniu Dystrybutor 
przekaże Spółce, według jej uznania, swój numer 
identyfikacyjny wydany przez organy administracji 
państwowej i/lub kopię takiego numeru, jeżeli zezwala 
na to prawo. Po rejestracji, Spółka zapewni Dystrybu-
torowi przypisany tylko jemu numer identyfikacyjny. 
Spółka będzie używała tego numeru w celu monitor-
owania wszelkich transakcji przeprowadzanych przez 
Dystrybutora ze Spółką. 
2.6 Opakowanie Produktu i odpowiedzialność za 
Produkt. W żadnym wypadku Dystrybutor nie będzie 
ponownie oznaczał etykietą lub w inny sposób 
zmieniał lub przepakowywał Produktów. Produkty 
muszą być sprzedawane wyłącznie w oryginalnych 
opakowaniach.
2.7 Ubezpieczenie. MonaVie nie zapewnia Dystry-
butorom ubezpieczenia na podstawie żadnej z posia-
danych przez nią polis. Jeżeli Dystrybutor będzie 
korzystał z własnego mienia (np. samochodu lub 
komputera) lub własnego domu do celów służbowych, 
jego mienie nie będzie mogło być objęte ubezpiec-
zeniem od utraty lub szkody, i Dystrybutor zrzeka 
się wszelkich roszczeń wobec Spółki, wynikających 
z prowadzenia przez niego Dystrybucji lub z nią 
związanych.  
2.8 Zgłaszanie naruszeń Zasad Postępowania. 
W celu udzielenia nam wsparcia umożliwiającego 
wszystkim Dystrybutorom uzyskanie równych szans, 
a także w celu zachowania integralności i trwałości 
Spółki, Dystrybutor zobowiązuje się zawiadamiać 
niezwłocznie Dział ds. Zgodności Spółki o narusze-
niach Zasad i Trybu Postępowania, przekazując 
wszelkie dowody na poparcie i inne odnośne infor-
macje. Dział ds. Zgodności Spółki może okresowo 
skuteczniej egzekwować Zasady i Tryb Postępowania 
ujawniając źródła zarzutów; jednakże dział ds. 
Zgodności będzie uwzględniał wszystkie wnioski o 
zachowanie poufności.

2.9 Podróże służbowe. Dystrybutor może odwiedzić 
obiekty należące do Spółki wyłącznie w wyznac-
zonych godzinach. Dystrybutor jest zobowiązany do 
umówienia się na wizytę z wyprzedzeniem. W czasie 
wizyty Dystrybutor jest zobowiązany podpisać się 
niezwłocznie w recepcji, a przez cały czas wizyty musi 
towarzyszyć mu pracownik MonaVie.
2.10 Dokładne informacje. Spółka może okresowo 
żądać od Dystrybutora aktualizacji informacji z jego 
działalności, które Dystrybutor zobowiązuje się 
przekazać w rozsądnym terminie.
2.11 Wyrażenie zgody na korzystanie ze zdjęć, 
nagrań dźwiękowych i wideo i/lub rekomendacji. 
Spółka może robić zdjęcia, wykonywać nagrania 
dźwiękowe i wideo lub zbierać pisemne lub ustne 
wypowiedzi Dystrybutora na imprezach organi-
zowanych przez Spółkę. Dystrybutor niniejszym 
wyraża zgodę i udziela Spółce wyłącznego i 
nieodwołalnego prawa i zezwolenia na korzystanie, 
ponowne korzystanie, nadawanie, ponowne nadawa-
nie, publikowanie lub ponowne publikowanie zdjęć, 
nagrań dźwiękowych i wideo lub rekomendacji, w 
całości lub częściowo, osobno lub w połączeniu z 
innymi zdjęciami, nagraniami wideo lub rekomendac-
jami, w istniejących lub przyszłych środkach przekazu 
i materiałach, do dowolnych celów, włączając w to 
(lecz nie ograniczając się do) marketing, reklamę i/
lub promocję; oraz uzyskanie praw autorskich do 
zdjęć i/lub nagrań wideo, w oryginale lub w formie 
ponownej publikacji, w imieniu Spółki lub w imieniu 
innej osoby. Niezależnie od innych umów lub kon-
traktów zawartych przez Dystrybutora z innym pod-
miotem Dystrybutor zobowiązuje się, że wszelkie 
wykorzystanie zdjęć i nagrań, o którym mowa w 
niniejszym punkcie będzie wolne od opłat licen-
cyjnych, stanowi dzieło wykonane na zamówienie i 
nie podlega żadnym innym roszczeniom. Dystrybu-
tor zobowiązuje się podjąć się obrony i zabezpieczyć 
Spółkę z tytułu wszelkich roszczeń zgłaszanych przez 
inne osoby i wynikających z korzystania przez Spółkę 
z udzielonych w niniejszym punkcie praw. Dystrybu-
tor potwierdza, że informacje, które może przekazać 
jako rekomendacje, lub które są przedstawiane w 
formie zdjęcia, nagrania dźwiękowego lub wideo 
są prawdziwe i dokładne zgodnie z jego najlepszą 
wiedzą. Dystrybutor zrzeka się wszelkich ewentual-
nych praw do badania lub zatwierdzania gotowego/-
ych lub nieskończonego/-ych produktu/-ów, kopii 
reklam, materiałów w formie druku, nagrania, za-
pisu, fotografii, lub nagrania wideo, które mogą być 
wykorzystane w związku z nimi, oraz praw do wszelk-
iego użytku, które mógłby mieć z tego tytułu.
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ROZDZIAŁ 3. SPONSOROWANIE/ 
SPONSORING

3.1 Obowiązki Dystrybutora w zakresie Sponso-
rowania.

3.1.1 Ujawnianie.  Dystrybutor jest zobowiązany 
przekazać najbardziej aktualną wersję Zasad i 
Trybu Postępowania, Oświadczenie Ujawniające 
Przychody oraz Plan Wynagradzania potenc-
jalnym wnioskodawcom sponsorowanym przez 
Dystrybutora, zanim wnioskodawca podpisze 
Umowę Dystrybucyjną. Kopie Zasad i Trybu 
Postępowania, Oświadczenia Ujawniającego 
Przychody oraz Planu Wynagradzania mogą być 
pobrane z witryny internetowej Biura Wirtualnego 
Dystrybutora.
3.1.2 Pomoc. Dystrybutor może udzielić pomocy 
wnioskodawcy w procedurze rejestracji w trybie 
online; jednakże, wnioskodawca jest zobowiązany 
wyrazić zgodę na obowiązywanie warunków 
Umowy poprzez kliknięcie w celu przedstawienia 
wniosku.  
3.1.3 Zakup. Sponsorując wnioskodawcę Dys-
trybutor może zakupić Zestaw Dystrybutora i 
uiścić opłatę wyłącznie po uzyskaniu zgody wnios-
kodawcy.  W celu zapoznania się z postanow-
ieniami dotyczącymi zakupu Produktów należy 
przeczytać punkt 6.3. 

3.2 Zmiana Sponsora/Pozycji. Spółka zdecydowanie 
odradza zmiany Sponsora lub Pozycji. Jednakże, 
Spółka uznaje, że takie zmiany mogą być czasami 
korzystne. W związku z tym, Spółka zezwala na zas-
tosowanie następujących wyjątków: 

3.2.1 Zmiana Sponsora. W celu zmiany Sponso-
ra Dystrybutor jest zobowiązany złożyć Wniosek o 
Zmianę Sponsora w dziale ds. Zgodności Spółki w 
terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia 
rejestracji. Wymagane jest złożenie na formularzu 
podpisów Dystrybutora i obecnego Sponsora Dys-
trybutora. Spółka może wymagać poświadczenia 
podpisów.
3.2.2 Zmiana Pozycji. Działając w charakterze 
Sponsora Dystrybutor może wystąpić o zmianę 
Pozycji Dystrybutora ostatnio przez niego Spon-
sorowanego, składając do działu ds. Zgodności 
Spółki formularz Zmiany Pozycji w terminie sied-
miu (7) dni kalendarzowych od dnia rejestracji. 
Ostatnia zarejestrowana Pozycja Dystrybutora 
może zostać przesunięta wyłącznie wewnątrz 
organizacji Dystrybutora i będzie zamieszczona 
na pierwszej dostępnej dolnej pozycji w dniu do-
konania zmiany. Spółka nie zmieni Pozycji, jeżeli 

Dystrybutor otrzymał Premie lub osiągnął stopień.  
3.2.3 Spółka zastrzega sobie prawo do zatwi-
erdzenia lub odmowy zatwierdzenia wniosku o 
zmianę Sponsora lub Pozycji, przy czym zgoda 
taka nie może być bezzasadnie odmówiona.

3.3 Ponowny wniosek. Jeżeli Dystrybutor nie 
naruszył Umowy, może on zmienić swojego Spon-
sora dobrowolnie rozwiązując swoją Umowę lub nie 
prowadząc działalności (tzn. nie dokonując zakupów 
Produktów MonaVie, nie sprzedając Produktów Mo-
naVie, nie prowadząc Sponsoringu, nie wykonując 
żadnych funkcji w MonaVie, nie uczestnicząc w 
działalności Dystrybutora w żadnej innej formie, nie 
prowadząc żadnej innej działalności MonaVie) w 
okresie sześciu (6) pełnych kolejnych miesięcy kalen-
darzowych. Po upływie okresu sześciu (6) miesięcy 
braku działalności lub rozwiązania, Dystrybutor może 
ubiegać się ponownie podlegając nowemu Sponso-
rowi. W przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę 
z powodu naruszenia Umowy przez Dystrybutora, 
Dystrybutor może złożyć ponownywniosek po okresie 
osiemnastu (18) miesięcy.

ROZDZIAŁ 4. PROMOWANIE PRODUKTÓW I 
PERSPEKTYW

Ponieważ zarówno perspektywy związane z Mo-
naVie jak i Produkty tej spółki podlegają pod 
różnymi względami regulacji, przestrzeganie prawa 
dotyczącego reklamy jest ważne dla trwałości 
działalności zarówno Dystrybutora jak i Spółki. Pode-
jmujemy wszelkie wysiłki, aby przestrzegać przepisów 
prawa dotyczącego reklamy i tego samego oczeku-
jemy od Dystrybutora. Niniejszy punkt zawiera opisy 
oświadczeń, jakie mogą padać z ust Dystrybutora 
odnośnie Produktów i perspektyw, a także ogranic-
zenia w tym zakresie. W niniejszym punkcie opisano 
również typy reklam i metody używane w reklamie, 
którymi Dystrybutor może się posługiwać, budując 
działalność MonaVie.  
4.1 Oświadczenia, sprzedaż i działalność promo-
cyjna. 

4.1.1 Oświadczenia dotyczące produktów. Dys-
trybutor może składać oświadczenia dotyczące 
znajdujące się w Oficjalnych Materiałów MonaVie 
kraju, dla którego materiały takie zostały przyjęte. 
Dystrybutor nie będzie składać oświadczeń 
dotyczących Produktów, które nie znajdują się w 
Oficjalnych Materiałach MonaVie.
4.1.2 Oświadczenia dotyczące perspektyw. 
Patrz Dodatek A.
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4.2 Ograniczenia oferty. Dystrybutor nie będzie 
oferował perspektyw związanych z MonaVie poprzez 
lub w połączeniu z jakimkolwiek planem wynagrodzeń 
lub programem udziału w strukturze, innymi niż w 
sposób wyraźny określone w Oficjalnych Materiałach 
MonaVie lub w zatwierdzonych Narzędziach 
Sprzedaży Black Diamond. Ponadto Dystrybu-
tor nie będzie żądał od innych działających już lub 
potencjalnych Dystrybutorów, ani nie będzie ich 
zachęcał do udziału w MonaVie w jakikolwiek sposób 
odbiegający od programu przewidzianego w Oficjal-
nych Materiałach MonaVie. Niezależnie od posiada-
nego stopnia Dystrybutor nie będzie żądał od innych 
działających już lub potencjalnych Dystrybutorów, 
ani nie będzie ich zachęcał do zawarcia jakiejkolwiek 
umowy czy kontraktu lub przyjęcia członkostwa, in-
nych niż oferowane przez Spółkę w zakresie podjęcia 
działalności Dystrybutora MonaVie. Podobnie, Dys-
trybutor nie będzie żądał od innych działających już 
lub potencjalnych Dystrybutorów, ani nie będzie ich 
zachęcał do zakupu od ani dokonania płatności na 
rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub podmiotu, w 
celu przystąpienia do Planu Wynagrodzeń MonaVie, 
chyba że do zakupów i płatności rekomendowanych 
lub wymaganych zgodnie z Oficjalnymi Materiałami 
MonaVie.
4.3 Narzędzia Sprzedaży Stworzone przez Black 
Diamond–. Jedynie ci Dystrybutorzy, którzy osiągnęli 
stopień Black Diamond lub wyższy, mogą tworzyć i 
sprzedawać własne Narzędzia Sprzedaży. Dystry-
butor może korzystać z Narzędzi Sprzedaży Black 
Diamond, o ile noszą one pieczęć zatwierdzającą Mo-
naVie lub zostały w inny sposób dopuszczone przez 
spółkę do użycia. Black Diamond, który wytwarza i/lub 
wprowadza do obrotu Narzędzia Sprzedaży, musi:

4.3.1 Korzystać wyłącznie z materiałów zatwi-
erdzonych przez spółkę;
4.3.2 Powstrzymać się od stawiania wymogu 
zakupu takich Narzędzi Sprzedaży przez swoją 
grupę pozyskanych dystrybutorów;
4.3.3 Dostarczać Narzędzia Sprzedaży po 
rozsądnych i uczciwych cenach, analogicznych do 
cen tego typu materiałów dostępnych na rynku; 
oraz
4.3.4 Oferować możliwość zwrotu Narzędzi 
Sprzedaży na zasadach zgodnych z zasadami 
Spółki w zakresie dokonywania zwrotów Narzędzii 
Sprzedaży MonaVie, jak przewiduje Dodatek B.
4.3.5 Procedura zatwierdzania. Jeżeli Dystry-
butor, ze względu na posiadanie stopnia Black 
Diamond, nabędzie uprawnienie do tworzenia 
Narzędzi Sprzedaży, będzie musiał każde opra-

cowane Narzędzie Sprzedaży przedstawić do 
zatwierdzenia działowi ds. Zgodności, zarówno 
w języku angielskim jak i w języku Rynku Otwart-
ego, na którym Dystrybutor zamierza prowadzić 
dystrybucję Narzędzi Sprzedaży. Po uzyskaniu 
zatwierdzenia, Dystrybutor, na nasze życzenie, 
musi opatrzyć każde zatwierdzone Narzędzie 
Sprzedaży pieczęcią zatwierdzającą MonaVie, 
podobnie jak w przypadku wszelkiej reklamy 
sprzedaży Narzędzi Sprzedaży. Dystrybutor musi 
przedstawiać do zatwierdzenia każdą modyfikację 
zatwierdzonego Narzędzia Sprzedaży w celu 
jej zatwierdzenia przed wprowadzeniem do 
dystrybucji. MonaVie może pobierać opłatę za 
weryfikację Narzędzi Sprzedaży . Zastrzegamy 
sobie prawo cofnięcia zgody na dopuszczenie 
danego Narzędzia Sprzedaży, o ile okaże się 
ono niezgodne lub potencjalnie szkodliwe dla 
przedsiębiorstwa MonaVie, natomiast Dystrybutor 
zgadza się zrezygnować z jakichkolwiek roszczeń 
o odszkodowanie z tytułu lub w związku z takim 
cofnięciem zgody.
4.3.6 Ograniczenia przedmiotowe. Dystrybutor 
nie może wyprodukować w celu sprzedaży lub 
dystrybucji nagrania z imprezy Spółki ani nagrania 
jakiegokolwiek przemówienia, chyba że uzyska 
na to pisemną zgodę. Dystrybutor nie może 
również powielać, w celu sprzedaży ani do użytku 
własnego, prezentacji audio lub wideo, zreal-
izowanych przez Spółkę. 

4.3.6.1 Materiały chronione prawami autors-
kimi. Wszelkie materiały drukowane, nagrania 
dźwiękowe, nagrania wizualne, treści witryn 
internetowych i programy należące do Spółki 
są w całości objęte prawami autorskimi Spółki 
i mogą być kopiowane jedynie za jej uprzednią 
pisemną zgodą.
4.3.6.2 Nazwy prawnie chronione. Bez 
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 
Dystrybutor nie może posługiwać się naz-
wiskami naszych pracowników ani naszymi 
znakami towarowymi, nazwami, logo, szatą 
handlową lub nazwami handlowymi ani też 
charakterystycznymi wyrażeniami, przy 
pomocy których Spółka reklamuje swoje 
przedsiębiorstwo. Dystrybutor zgadza się 
zmienić lub zrezygnować z nazwy hand-
lowej lub znaku, o ile Spółka zmieniłaby lub 
zrezygnowała ze swoich znaków towarowych 
lub nazw handlowych. Ze względu na ochronę 
naszych praw własności, Dystrybutor nie może 
uzyskać, w drodze zgłoszenia wynalazku, 
znaku towarowego, nazwy domeny inter-
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netowej lub prawa autorskiego, jakiegokolwiek 
prawa, tytułu lub udziału w nazwach, znakach 
towarowych, logo lub nazwach handlowych 
oraz nazwach naszych Produktów. 

4.4 Reklama internetowa.
4.4.1 Witryny internetowe Dystrybutora. Jeżeli 
Dystrybutor chce promować działalność MonaVie 
poprzez stronę internetową, może w tym celu 
wykorzystywać oficjalną witrynę MonaVie lub, o 
ile są dostępne, zatwierdzone replikacje witryn 
MonaVie. Ewentualnie, również pod warunkiem 
dostępności, Dystrybutor może zakupić prawa 
do korzystania z repliki witryny z autoryzowanej 
listy witryn Narzędzi Sprzedaży od dystrybutora 
stopnia Black Diamond. Do promocji Mona-
Vie Dystrybutor może wykorzystywać własną 
witrynę internetową wyłącznie w przypadku, gdy 
możliwość taką dopuszcza Dodatek A, punkt 
A.10. Jednakże witryna musi odpowiadać wszel-
kim wytycznym w zakresie reklamy zawartym w 
niniejszych Zasadach. Treści, przed ich zamieszc-
zeniem na stronie, muszą być zatwierdzane 
przez nasz dział ds. Zgodności. Wszelkie zmiany 
również wymagają uprzedniego zatwierdzenia.
4.4.2 Blogi, chat roomy, sieci społecznościowe, 
aukcje elektroniczne i inne fora internetowe. O 
ile z niniejszych Zasad nie wynika inaczej, Dys-
trybutor zgadza się nie korzystać z innych witryn 
internetowych, w tym m.in. z blogów internetow-
ych, chat roomów, sieci społecznościowych, witryn 
aukcji internetowych, witryn do zamieszczania 
materiałów wideo lub jakichkolwiek innych forów, 
w celu wprowadzania na rynek, sprzedaży, infor-
mowania, promowania lub omawiania Produktów 
lub usług MonaVie lub perspektyw związanych z 
MonaVie. Dystrybutor zgadza się z tym, że post-
anowienie to ma istotne znaczenie dla Umowy 
oraz na to, że w razie naruszenia go przez Dystry-
butora poprzez reklamowanie Produktów na aukcji 
internetowej, możemy rozwiązać Umowę bez 
wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego, 

4.4.2.1 Dystrybutor stopnia Black Diamond 
może prowadzić zatwierdzony przez nas blog 
w celu promowania Produktów i perspektyw, 
przedstawiający treści ograniczające się do 
osobistych wypowiedzi dystrybutora stopnia 
Black Diamond;
4.4.2.2 Dystrybutor stopnia Ruby i powyżej 
może zamieszczać materiały wideo na 
służących do tego witrynach, takich jak 
YouTube®, o ile Dystrybutor przeszedł kurs 
dotyczący zgodności z prawem, a wideo za-

wiera wyraźne przedstawienie numeru identy-
fikacyjnego Dystrybutora i zostało uprzednio 
zatwierdzone przez nasz dział ds. Zgodności. 
4.4.3 Nazwy i adresy elektroniczne. 
Dystrybutor nie może wykorzystywać ani 
podejmować prób dokonania rejestracji 
bądź sprzedaży nazw handlowych MonaVie, 
jej znaków towarowych, nazw i znaków 
usługowych, nazw Produktów lub ich utworów 
zależnych, na potrzeby nazwy domeny inter-
netowej lub adresu mailowego.

4.5 Inne środki sprzedaży. Produkty MonaVie nie 
mogą być sprzedawane lub promowane przy użyciu 
katalogów lub innych masowych środków sprzedaży, 
takich jak czasopisma, filmy informacyjno-reklamowe, 
telewizja, radio lub inne powiązane środki sprzedaży, 
chyba że wyrazimy na to zgodę.
4.6 Punkty sprzedaży detalicznej. Dystrybutor nie 
może sprzedawać ani promować Produktów w punk-
tach sprzedaży detalicznej. Przez punkt sprzedaży 
detalicznej rozumie się stałą lokalizację, której 
podstawowym przeznaczeniem jest prowadzenie 
ogólnodostępnej sprzedaży towarów. Dystrybutor 
może jednakże sprzedawać Produkty i Narzędzia 
Sprzedaży poprzez punkty usługowe. Punkt usługowy 
musi wymagać członkostwa i/lub umówienia się na 
wizytę, natomiast świadczone usługi muszą być 
związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
Reklama na terenie punktu usługowego ogranicza się 
do Oficjalnych Materiałów MonaVie, które mogą być 
wystawiane jedynie w strefach dostępnych członkom 
i/lub miejscach odbywania umówionych wizyt. Nie 
mogą być eksponowane w poczekalniach i innych 
pomieszczeniach publicznych, itp. Z zewnątrz punktu 
usługowego nie mogą być widoczne jakiekolwiek 
Narzędzia Sprzedaży.
4.7 Wystawy przemysłowe, ekspozycje i inne fora 
sprzedaży. MonaVie udostępnia w Wirtualnym Bi-
urze Dystrybutora lub, na życzenie - poprzez Serwis 
Dystrybutora, Formularz wniosku o udział w wys-
tawie przemysłowej. Wystawianie i/lub sprzedaż 
WYŁĄCZNIE Produktów MonaVie na wystawach 
przemysłowych i profesjonalnych ekspozycjach 
handlowych odbywa się za uprzednią pisemną zgodą 
działu ds. Zgodności. Wnioski są rozpatrywane w 
kolejności zgłoszeń, a w imprezie może uczestniczyć 
tylko jeden przedstawiciel. W jednym czasie Dystry-
butor nie może brać udziału w więcej niż jednej takiej 
imprezie. Po zakończeniu udziału można złożyć do-
datkowy wniosek. MonaVie zastrzega sobie ponadto 
prawo odmowy udziału w jakiejkolwiek uroczystości, 
której nie uzna za właściwe forum do promocji 
Produktów lub związanych z nimi perspektyw. Nie 



19  ©2009 MONAVIE LLC

udziela się zgody na udział w giełdach przedmiotów 
używanych, sprzedażach w garażach, pchlich lub 
wiejskich targach, ponieważ nie sprzyjają one pro-
fesjonalnemu wizerunkowi, jaki chce prezentować 
MonaVie.
4.8 Reklamy. Zamieszczając reklamę w gazecie 
codziennej lub w innym medium reklamowym, Dys-
trybutor winien postępować zgodnie z następującymi 
zasadami:

4.8.1 Reklama nie może zawierać sugestii 
odnośnie zatrudnienia, stanowiska, pensji lub 
zatrudnienia w jakiejkolwiek formie.
4.8.2 Reklama nie może promować, 
przedstawiać ani implikować  stanowisk wyna-
gradzanych za pomocą pensji, stanowisk kier-
owniczych, stawek godzinowych, zatrudnienia 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy 
lub gwarantowanych dochodów. Perspektywy 
związane z MonaVie nie mają związku z zatrud-
nieniem i nie mogą być jako takie przedstawiane. 
Określenia typu „osoba szkolona w zakresie 
zarządzania”, „wolne stanowiska kierownicze”, 
„zwrot kosztów podróży”, „zadzwoń i umów się 
na rozmowę kwalifikacyjną”, „wolne stanow-
iska”, „szukamy pracowników”, a także inne 
wprowadzające w błąd stwierdzenia są niedozwo-
lone.
4.8.3 Nie wolno składać obietnic ani sugerować 
uzyskiwania konkretnych dochodów, natomiast 
wynagrodzenie winno być nazywane “Premią” dla 
podkreślenia, że Dystrybutorzy są niezależnymi 
kontrahentami.
4.8.4 Reklamy nie mogą zawierać odniesień 
do MonaVie ani do naszych Produktów (tzn. nie 
mogą wspominać o produktach ani owocach açai, 
przedstawiać logo MonaVie ani projektu butelki, 
nie mogą zawierać oświadczeń zdrowotnych).
4.8.5 Dystrybutor nie może się posługiwać 
znakami towarowymi i nazwami handlowymi Mo-
naVie.

4.9 Materiały przesyłane za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i faksu. MonaVie nie pozwala Dystrybu-
torom na wysyłanie niezamówionej poczty elektronic-
znej, chyba że poczta taka jest w ścisłej zgodności z 
wymogami obowiązującego prawa. Prosimy o za-
poznanie się z Dodatkiem zawierającym informacje o 
zasadach obowiązujących w poszczególnych krajach.  

4.9.1 Wymagania. Poczta elektroniczna wysłana 
przez Dystrybutora w celu promocji MonaVie, 
możliwości uzyskania korzyści z tytułu pracy w 
imieniu MonaVie lub Produktów musi spełniać 

następujące wymagania: 
4.9.1.1 Musi zawierać funkcjonujący adres 
zwrotnej poczty elektronicznej do nadawcy.
4.9.1.2 Musi zawierać adnotację informującą 
odbiorcę, iż może on odpowiedzieć na 
pocztę, korzystając z funkcjonującego adresu 
zwrotnej poczty elektronicznej, i poprosić, 
aby nie przysyłano mu w przyszłości za 
pośrednictwem poczty elektronicznej żadnych 
dalszych propozycji handlowych ani kore-
spondencji (informacja o funkcjonującej opcji 
przesłania prośby o nienadsyłanie dalszej 
korespondencji handlowej za pośrednictwem 
zwrotnej poczty elektronicznej). 
4.9.1.3 Poczta elektroniczna musi zawierać 
adres pocztowy poczty zwykłej Dystrybutora.
4.9.1.4 Poczta elektroniczna musi wyraźnie 
i w sposób widoczny informować, iż jest to 
materiał reklamowy lub propozycja sprzedaży.
4.9.1.5 Korzystanie z wprowadzających w 
błąd tytułów i/lub fałszywych nagłówków jest 
zakazane.
4.9.1.6 Wszystkie prośby o nienadsyłanie 
dalszej korespondencji, otrzymane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
zwykłej, muszą być honorowane w terminie 
dwóch (2) dni roboczych.

4.9.2 Zgoda na otrzymywanie poczty elek-
tronicznej. Spółka może okresowo wysyłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej informacje 
handlowe w imieniu Dystrybutorów. Przystępując 
do Umowy Dystrybutor wyraża zgodę na 
to, abyśmy przesyłali tego rodzaju pocztę 
elektroniczną oraz na umieszczanie w takiej 
poczcie elektronicznej adresów poczty zwykłej i 
elektronicznej Dystrybutora zgodnie z powyższym 
opisem. Dystrybutor zobowiązuje się honorować 
prośby o nienadsyłanie dalszej korespondencji 
generowane w odpowiedzi na taką pocztę 
wysyłaną przez Spółkę. 
4.9.3 Zakaz prowadzenia niezamawianej 
reklamy za pośrednictwem faksów i telefonu. Za 
wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym 
punkcie Dystrybutor nie może wykorzystywać ani 
przesyłać niezamawianych faksów ani korzystać 
z systemu automatycznego przekazywania ko-
munikatów telefonicznych w związku z prowadze-
niem swojej działalności gospodarczej w zakresie 
Produktów i usług MonaVie.

4.10 Korzystanie z telefonu. Dystrybutor nie może 
w momencie odbierania telefonu mówić „MonaVie”, 
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„MonaVie Incorporated” ani używać jakichkolwiek in-
nych słów, które mógłby wywołać u osoby dzwoniącej 
przekonanie, iż dodzwoniła się ona do biura Mona-
Vie. Dystrybutor może jedynie oświadczyć, iż jest 
on Dystrybutorem MonaVie. Cała korespondencja 
oraz wszystkie zatwierdzone wizytówki związane z 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dystry-
butora w zakresie Produktów i usług MonaVie winny 
zawierać imię i nazwisko Dystrybutora wraz z dop-
iskiem „Niezależny Dystrybutor”. 
4.11 Korespondencja.  Dystrybutor może składać 
oświadczenia informujące jedynie o tym, iż jest 
on Dystrybutorem MonaVie. Cała korespondencja 
oraz wszystkie zatwierdzone wizytówki związane z 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Dystry-
butora w zakresie Produktów i usług MonaVie winny 
zawierać imię i nazwisko Dystrybutora wraz z dop-
iskiem „Niezależny Dystrybutor.”
4.12 Kontakty z mediami i odpowiedzi na py-
tania przedstawicieli mediów. Dystrybutor nie 
może inicjować żadnych kontaktów z mediami ani 
podejmować prób odpowiedzi za pytania przedsta-
wicieli mediów dotyczące MonaVie, Produktów lub 
usług MonaVie, swojej niezależnej działalności w 
zakresie Produktów i usług MonaVie. Wszystkie za-
pytania przedstawicieli dowolnych rodzajów mediów 
muszą być niezwłocznie przekazywane do Działu 
Komunikacji MonaVie na adres poczty elektronicznej 
media@monavie.com lub telefonicznie dzwoniąc 
pod numer (801) 748-3153. Dodatkowo Dystrybutor 
nie może przygotowywać, publikować, umieszczać 
na stronach internetowych ani w żaden inny sposób 
rozpowszechniać ustnie lub pisemnie komunikatów 
prasowych ani oświadczeń do mediów dotyczących 
MonaVie. Celem tej zasady jest zagwarantowanie 
dokładności i spójności informacji przekazywanych 
opinii publicznej oraz utrzymanie pożądanego wiz-
erunku w świadomości publicznej.
4.13 Marketing międzynarodowy. Spółka MonaVie 
jest właścicielem praw ważnych na całym świecie 
do dystrybucji Produktów MonaVie oraz oferowania 
możliwości ich sprzedaży. Możemy podjąć decyzję 
o otwarciu pewnych krajów w dowolnym momencie 
i o przyznaniu Dystrybutorowi ograniczonych praw 
do Sponsorowania w takich krajach. Dystrybutor nie 
może Sponsorować poza terenem naszych Krajów 
Otwartych. Dystrybutor nie może również prowadzić 
dystrybucji Produktów poza swoim krajem macier-
zystym, w którym został zarejestrowany. Dodatkowo z 
uwagi na ważne względy biznesowe, prawne i podat-
kowe Dystrybutor nie może odsprzedawać Produk-
tów Klientom ani Dystrybutorom poza swoim krajem 
macierzystym, w którym został zarejestrowany. 

Ponadto w celu ochrony naszych praw Dystrybutor 
nie może nigdy legalizować ani podejmować prób le-
galizacji naszych Produktów lub praktyk biznesowych, 
rejestrować ani zastrzegać nazw, znaków towarow-
ych, nazw handlowych lub nazw domen internetowych 
Spółki; nawiązywać jakichkolwiek rodzajów kontaktów 
handlowych lub z przedstawicielami administracji 
państwowej w imieniu Spółki. Naruszenie przez Dys-
trybutora któregokolwiek z tych postanowień będzie 
skutkować nałożeniem na Dystrybutora obowiązku 
zabezpieczenia i wyrównania szkód Spółki z tytułu 
wszelkich roszczeń, żądań, pozwów, wyroków, grzy-
wien pieniężnych i kar. 

4.13.1 Modele Biznesowe. Spółka prowadzi 
działalność w oparciu o jeden z dwóch modeli 
biznesowych, w krajach, w których postanowiliśmy 
prowadzić działalność:

4.13.1.1 Model Pełnej Sprzedaży (OTG). Jest 
to w pełni funkcjonujący model działalności. 
Produkty są odpowiednio metkowane i legal-
izowane w celu ich odsprzedaży w danym 
kraju. Produkt jest kupowany w walucie lokal-
nej, a premie mogą być wypłacane w walucie 
lokalnej. Dystrybutorzy zamieszkali w takim 
kraju mają dostęp do materiałów marketingow-
ych właściwych dla danego kraju.
4.13.1.2 Model nie przewidujący odsprzedaży 
(NFR). Jest to model ograniczonej 
działalności. Osoby zamieszkałe na tere-
nie rynku NFR mogą zarejestrować się w 
celu zakupu Produktów jedynie na potrzeby 
własnej konsumpcji. Osoby takie nie mogą 
sprzedawać, dystrybuować ani przekazywać 
w formie darowizny Produktu w jakikolwiek 
sposób na rzecz osób innych niż osoby 
zamieszkujące z nim w tym samym gospo-
darstwie. Osoby takie zakupują Produkty z 
naszego biura w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki lub wyznaczonego biura i mogą 
otrzymywać Premie w walucie amerykańskiej, 
o ile jest to dozwolone przez prawo.

4.13.2 Kwalifikacje. Aby móc Sponsorować poza 
krajem macierzystym, w którym Dystrybutor został 
zarejestrowany, Dystrybucja musi być w dobrej 
kondycji, a Dystrybutor musi złożyć wniosek o 
wydanie mu kopii Zasad i Trybu Postępowania 
oraz innych wytycznych, które mogły zostać 
wydane dla danego Kraju Otwartego, oraz 
zapoznać się z nimi i przestrzegać ich, natomiast 
Spółka może wymagać od Dystrybutora wpłaty 
międzynarodowej opłaty za Sponsorowanie za 
każdy Kraj OTG i Kraj NFR, w którym Dystrybutor 
pragnie Sponsorować.
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4.13.3 Sponsorowanie w Kraju Otwartym. 
Przestrzeganie przez Dystrybutora postanowień 
niniejszego punktu chroni nas, Dystrybutora 
oraz naszą wspólną możliwość prowadzenia 
działalności w wybranych krajach. Naruszenie 
określonych w niniejszym punkcie zasad może 
skutkować wszczęciem stosownego postępowania 
przez organy regulacyjne danego państwa, które 
morze skutkować m.in. nałożeniem wysokich kar, 
konfiskatą mienia, likwidacją działalności gospo-
darczej lub nawet karą pozbawienia wolności. 
Zasady te są następujące:

4.13.3.1 Dystrybutor nie może wysyłać 
ofert do nieznanych adresatów bez naszej 
uprzedniej, pisemnej zgody. W wielu kra-
jach obowiązują surowe przepisy dotyczące 
ochrony danych osobowych, które zakazują 
wysyłania ofert do nieznanych adresatów. 
Również wysyłanie materiałów reklamowych 
do adresatów z nabytych list adresowych jest 
zakazane w wielu krajach. 
4.13.3.2 Dystrybutor nie może wysyłać 
materiałów reklamowych do adresatów z na-
bytych list adresowych bez uprzedniej, pisem-
nej zgody wyznaczonego członka personelu 
kierowniczego lub pracownika Spółki.
4.13.3.3 Dystrybutor nie powinien importować 
na rynek żadnego Produktu, który nie został 
oficjalnie zatwierdzony do dystrybucji na 
danym rynku. Produkty są oznaczane i czasa-
mi tworzone specjalnie na określone kraje.  
4.13.3.4 Dystrybutor nie może prowadzić 
dystrybucji naszych Narzędzi Sprzedaży ani 
Narzędzi Sprzedaży Black Diamond, które 
nie zostały zatwierdzone do dystrybucji w 
kraju, w którym Spółka zamierza prowadzić 
ich dystrybucję. Oświadczenia promocyjne 
zamieszczone w materiałach drukowanych 
dotyczących danego kraju mogą być nieod-
powiednie lub niezgodne z prawem w innym 
kraju.
4.13.3.5 Dystrybutor nie ma prawa 
sprzedawać Produktów w żadnym Kraju 
Otwartym, który nie jest jego krajem, w 
którym został on zarejestrowany. Prawo 
to jest zarezerwowane dla Dystrybutorów 
zamieszkałych i zarejestrowanych w Kraju 
Otwartym (dotyczy kraju OTG). W celu 
uniknięcia niekorzystnych konsekwencji podat-
kowych oraz karnych Dystrybutor winien zlecić 
sprzedaż Produktów swojej grupie pozys-
kanych dystrybutorów zamieszkałych w takim 

Kraju Otwartym. 
4.13.3.6 Dystrybutor nie może wysyłać 
żadnych nieautoryzowanych Produktów 
do innego kraju. Produkty, które mają być 
sprzedawane w Kraju Otwartym, muszą być 
uzyskane bezpośrednio z biura lub magazynu 
Spółki działającej w danym Kraju Otwartym. 
4.13.3.7 Dystrybutor nie może zabiegać o 
umieszczenie jakiejkolwiek informacji w me-
diach ani uczestniczyć w jakichkolwiek relac-
jach medialnych bez uzyskania na to uprzed-
niej, pisemnej zgody Spółki. 
4.13.3.8 Dystrybutor nie może składać nie-
prawdziwych oświadczeń na temat Produktów 
ani możliwości uzyskania korzyści z tytułu 
pracy w imieniu MonaVie w kraju, w którym nie 
został zarejestrowany. 
4.13.3.9 Dystrybutor nie może składać 
żadnych oświadczeń ani gwarancji 
dotyczących możliwości uzyskania 
określonego wynagrodzenia. Dystrybutor 
nie może składać niezgodnych z prawem 
oświadczeń o właściwościach zdrowotnych 
Produktów. 
4.13.3.10 Dystrybutor jest zobowiązany 
stosować Zasady i Tryb Postępowania 
obowiązujące w kraju, w którym zarejestrował 
się, oraz w Kraju Otwartym, w którym pragnie 
on prowadzić działalność. 
4.13.3.11 Dystrybutor jest zobowiązany 
zapoznać się z przepisami prawa 
obowiązującymi w Kraju Otwartym i 
przestrzegać ich. 

4.13.4 Działalność poprzedzająca sprzedaż w 
Kraju zgłoszonym jako kraj, w którym prowad-
zone będą Operacje OTG. Dystrybutor nie może 
angażować się w żadną działalność gospodarczą 
w kraju nieotwartym, o ile Spółka nie wyrazi na to 
zgody w formie ogólnego zawiadomienia przeka-
zanego do wszystkich uprawnionych Dystrybu-
torów. Takie ogólne zawiadomienie winno określać 
ograniczone rodzaje działalności gospodarczej 
poprzedzające dalszą odsprzedaż, które mogą 
być prowadzone na terenie nieotwartego rynku w 
tym datę, w której można rozpocząć prowadzenie 
działalności poprzedzającej dalszą odsprzedaż, 
oraz zakres takiej działalności poprzedzającej 
dalszą odsprzedaż. Nieprzestrzeganie warunków 
określonych w niniejszym punkcie lub ograniczeń 
określonych w zawiadomieniach ogólnych może 
skutkować rozwiązaniem Umowy. 
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4.13.5 Sponsorowanie w kraju, w których dalsza 
odsprzedaż nie jest przewidziana (Kraj NFR). 
W Kraju NFR Spółka zezwala osobom na im-
port Produktów wyłącznie na potrzeby własnej 
konsumpcji. Zgodnie z tym mimo iż niniejsze 
Zasady i Tryb Postępowania nie mają zastoso-
wania na terenie rynku NFR, Dystrybutor zgadza 
i zobowiązuje się, iż nie będzie sprzedawać, 
oferować sprzedaży, dystrybuować, importować 
ani przekazywać w formie darowizny Produk-
tów na terenie rynku NFR oraz że nie będzie 
zachęcać kogokolwiek do realizacji ani udzielać 
komukolwiek pomocy w realizacji którejkolwiek z 
ww. czynności. Podczas ewentualnych spotkań 
dozwolone jest jedynie objaśnianie możliwości 
związanych z pracą w imieniu MonaVie oraz 
Sponsorowania zgodnie z właściwymi wytycznymi 
dla każdego z rynków NFR.  
4.13.6 Miesięczna Opłata Manipulacyjna. Spółka 
zastrzega sobie prawo pobierania miesięcznej 
opłaty manipulacyjnej za każdy z krajów, w 
których Dystrybutor prowadzi działalność w 
imieniu MonaVie. 
4.13.7 Wynagrodzenie. W kraju rodzinnym Dys-
trybutora mogą obowiązywać określone wymogi 
dotyczące pobierania podatku u źródła. W przy-
padku gdy będzie to konieczne, Spółka odliczy 
takie podatki pobierane u źródła od wynagrodze-
nia Dystrybutora i wpłaci je na rzecz właściwego 
organu władzy państwowej. 
4.13.8 Odpowiedzialność. Dystrybutor 
ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie 
złożone przez siebie w formie ustnej i pisem-
nej oświadczenia dotyczące naszych Produk-
tów, usług i Planu Wynagradzania, które nie 
są wyraźnie zawarte w naszych Oficjalnych 
Materiałach MonaVie. 

4.13.8.1 Dystrybutor zobowiązuje się 
zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności 
odszkodowawczej MonaVie oraz członków 
zarządu, członków kadry kierowniczej, pra-
cowników oraz przedstawicieli  MonaVie w tym 
w szczególności z tytułu wszelkich wyroków 
sądowych, kar nałożonych na podstawie prz-
episów prawa cywilnego, zobowiązań do do-
konania zwrotów dowolnych kwot, zobowiązań 
do pokrycia kosztów wynagrodzenia doradców 
prawnych lub strat z tytułu utraty klientów 
lub zleceń poniesionych wymierzonych 
wobec, nałożonych na lub poniesionych 
przez MonaVie wskutek nieupoważnionych 
oświadczeń lub działań Dystrybutora. 

Postanowienia niniejszego punktu pozostaną 
w mocy po rozwiązaniu Umowy. 
4.13.8.2 Z zastrzeżeniem ograniczeń 
określonych w niniejszym punkcie MonaVie 
zobowiązuje się chronić Dystrybutora przed 
wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez 
Klientów będących osobami trzecimi i opar-
tymi na zarzucie powstania szkody wskutek 
korzystania z Produktu lub powstania sz-
kody spowodowanej przez wadliwy Produkt. 
Dystrybutor jest zobowiązany niezwłocznie 
informować MonaVie na piśmie o każdym 
takim roszczeniu najpóźniej w terminie 
pięciu (5) dni od daty pierwszego otrzyma-
nia od zgłaszającego roszczenie będącego 
osobą trzecią zawiadomienia zawierającego 
zarzut spowodowania szkody; niepoinfor-
mowanie MonaVie zwolni MonaVie z wszelkiej 
odpowiedzialności z tytułu takiego roszc-
zenia. Warunkiem przyjęcia przez Spółkę 
zobowiązania do obrony Dystrybutora jest 
zobowiązanie się przez Dystrybutora do 
zezwolenia Spółce na posiadanie wyłącznego 
i pełnego prawa do decydowania o sposobie 
obrony przed roszczeniem oraz do skorzysta-
nia z usług i wyboru doradcy prawnego. 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ I ZAMÓWIENIA 
DETALICZNE

5.1 Sprzedaż na rzecz konsumentów. U podstawy 
perspektyw związanych z MonaVie leży sprzedaż 
Produktów na rzecz konsumentów. Podstawową 
szansą dla Dystrybutora jest perspektywa zdobycia i 
utrzymania Klientów. Dajemy również Dystrybutorowi 
możliwość zakupu Produktów, które mogą posłużyć 
za narzędzia sprzedaży lub zostać spożytkowane 
na potrzeby Dystrybutora i jego rodziny. Dystrybutor 
zgadza się nie kupować więcej Produktów niż jest 
w stanie rozprowadzić wśród Klientów w rozsądnie 
założonym czasie.   
5.2 Udział w Planie Wynagrodzeń. Warunkiem 
przystąpienia do Planu Wynagrodzeń jest spełnienie 
poniższych wymogów w zakresie sprzedaży.

5.2.1 Każde składane zamówienie musi spełniać 
zasadę 70%, o której mowa w Punkcie 6.1.
5.2.2 Dystrybutor powinien sprzedawać Produk-
ty co najmniej pięciu Klientom w miesiącu.
5.2.3 MonaVie musi mieć dobre zdanie o Dys-
trybucji prowadzonej przez Dystrybutora.
5.2.4 Dowód sprzedaży. Dokonując sprzedaży 
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na rzecz Klienta, Dystrybutor musi dać mu para-
gon MonaVie w czasie lub przed dokonaniem pier-
wszej transakcji sprzedaży oraz każdej kolejnej 
transakcji sprzedaży. Paragon może zawierać opis 
wszelkich praw konsumenckich przysługujących 
z mocy prawa w obrocie detalicznym. Dystrybutor 
musi również informować Klienta ustnie o prawie 
dokonania ewentualnego zwrotu towarów, jak 
przewiduje oficjalny dowód sprzedaży. 

5.2.4.1 Dokonując transakcji sprzedaży, 
Dystrybutor musi wypełnić paragon, wpisując 
informacje tam wymagane, w tym określić 
zamówione przedmioty, kwotę transakcji 
oraz imię i nazwisko, adres i telefon Klienta. 
Dystrybutor musi zachować kopię dowodu 
sprzedaży dla celów archiwalnych. 
5.2.4.2 Dystrybutor musi przechowywać 
wszystkie Paragony Sprzedaży Detalicznej 
przez co najmniej cztery lata lub okres wymag-
any zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 
Dystrybutor jest zobowiązany do pokrycia 
wszelkich ewentualnych podatków transak-
cyjnych. Dokumentację zamówień złożonych 
przez Klientów Dystrybutora bezpośrednio w 
Spółce przechowuje Spółka.

5.2.5 Gwarancja satysfakcji klienta. Jako 
Dystrybutor Produktów MonaVie, Dystrybutor 
udziela każdemu Klientowi 30-dniowej gwarancji 
zwrotu całkowitej ceny na wszystkie sprzedawa-
ne Produkty. Dystrybutor jest zobowiązany 
przestrzegać warunków gwarantowanej satysfak-
cji Klienta a także zasad dokonywania zwrotów i 
odstępowania od transakcji, jak przewiduje Dowód 
Sprzedaży Detalicznej, przedstawiony w Dodatku 
B.  

ROZDZIAŁ 6. ZAMAWIANIE

6.1 Zasada 70%. Przed złożeniem kolejnego za-
mówienia Dystrybutor osobiście sprzeda, zużyje na 
potrzeby własne lub na potrzeby rozwoju działalności 
70% Produktów z każdego zamówienie złożonego 
Spółce. Dystrybutor zgadza się, na życzenie Spółki 
lub jakiegokolwiek urzędu regulacji, potwierdzić takie 
wykorzystanie. Premie przysługują Dystrybutorowi 
jedynie za sprzedaż Produktów MonaVie na rzecz 
konsumentów.
6.2 Zakaz wyłudzania stopnia. Kupno Produktów w 
celu uzyskania Premii lub uzyskania wyższego stop-
nia jest niedozwolone. Spółka zastrzega sobie prawo 
ograniczenia dozwolonych zakupów, jeżeli miałaby 
podstawy podejrzewać, że Dystrybutor dokonuje 

takich zakupów wyłącznie dla zdobycia wyższego 
stopnia lub dla uzyskania innych praw w ramach sys-
temu dystrybucj, a nie w celu odsprzedaży lub rozwi-
jania działalności. Wyższy stopień w hierarchii może 
zostać odebrany, o ile uzyskano by go z naruszeniem 
niniejszych Zasad.
6.3 Niedozwolone praktyki w zakresie zamawi-
ania. Dystrybutor nie będzie zamawiał Produktów 
w ramach jakiejkolwiek Dystrybucji, w przypadku 
której nie przysługuje mu Prawo Czerpania Korzyści, 
chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę innego 
Dystrybutora; zgodę przechowuje w swoim archi-
wum Spółka. Jeżeli Dystrybutor dopuściłby się na-
ruszenia postanowień niniejszego punktu, Spółka 
będzie mogła ograniczyć lub obniżyć Obrót i Premie 
płacone Dystrybutorowi i wszystkim Dystrybutorom, 
którzy takie Premie zdobyli. Do ograniczenia Obrotu 
i Premii dojdzie w miesiącu, w którym miała miejsce 
przedmiotowa sprzedaż i będzie ono obowiązywać w 
kolejnych okresach rozliczeniowych premii do czasu 
pełnej refundacji Obrotu i Premii przez Dystrybutora 
i Dystrybutorów, którzy otrzymali wynagrodzenie z 
tytułu takiej sprzedaży.
6.4 Zwroty Produktów i pomoce wykorzystywane dla 
potrzeb sprzedaży. Patrz Dodatek B. 
6.5 Rezygnacja z Produkt. Transakcję na podstawie 
złożonego zamówienia uznaje się za zakończoną z 
chwilą dokonania zapłaty za zamówienie i dopełnienia 
formalności związanych ze sposobem dostawy. Na 
wypadek gdyby warunki te nie zostały spełnione w 
terminie 90 dni od daty zamówienia, zastrzegamy so-
bie prawo określenia ostatecznego wyniku zamówie-
nia, a Dystrybutor zwalnia nas z dalszych obowiązków 
i dalszej odpowiedzialności. 
6.6 Zamówienia odbierane osobiście. Nie zezwala-
my jakiejkolwiek osobie ani Dystrybutorowi na odbiór 
zamówień innego Dystrybutora, przewidzianych do 
osobistego odbioru, o ile osoba odbierająca nie wyle-
gitymuje się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 
6.7 Zwrócone czeki. Czeki zwrócone przez bank 
Dystrybutora ze względu na brak pokrycia zostaną 
przedstawione do ponownej realizacji. Gdy prawo 
na to zezwala, rachunek Dystrybutora zostanie 
obciążony opłatą za zwrot czeku w wysokości 25,00 
USD. W przypadku, gdy Dystrybutor lub jego Klient 
przedstawi czek, który zostanie zwrócony, wszystkie 
przyszłe zamówienia będą płatne kartą kredytową, 
przekazem pieniężnym lub czekiem bankierskim. 
Wszelkie nieuregulowane przez Dystrybutora kwoty 
wynikające z Braku Pokrycia czeków i opłat za zwró-
cenie czeku zostaną potrącone z rachunku Dystrybu-
tora, przy czym niepotrącenie takiej kwoty nie zwalnia 
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Dystrybutora z obowiązku zapłaty. Opłata staje się 
należna z chwilą powstania zadłużenia na rachunku 
Dystrybutora w Spółce.
6.8 Ograniczenia w zakresie używania kart kredy-
towych przez osoby trzecie i dostępu do rachunku 
bieżącego. Dystrybutor nie może dokonywać zak-
upów MonaVie przy pomocy karty kredytowej lub 
metody płatności innej niż zapłata we własnym zakre-
sie, chyba że przed dokonaniem transakcji, w archi-
wum Spółki ,znajdować się będzie List Autoryzacji 
MonaVie. Wzór Listu autoryzacji znajduje się w Biblio-
tece Dokumentów Wirtualnego Biura Dystrybutora.
6.9 Podatki od sprzedaży/ transakcji. Patrz Dodatek 
A. 
6.10 AutoShip. AutoShip to program do automa-
tycznego składania zamówień. Rejestracja w pro-
gramie jest opcjonalna, jednakże AutoShip zapewnia 
Dystrybutorowi (1) odpowiednie zapasy dla potrzeb 
obsługi  Klientów Detalicznych, (2) odpowiednie 
Produkty do demonstracji oraz próbki; oraz (3) na 
życzenie, odpowiedni zapas do użytku własnego. 
Program AutoShip eliminuje niedogodności związane 
z comiesięcznym odręcznym składaniem zamówień.

6.10.1 Cykl. W programie AutoShip zamówienia 
są realizowane w cyklu 28-dniowym. Zamówie-
nie złożone przez Dystrybutora nie będzie real-
izowane zawsze tego samego dnia miesiąca, lecz 
w terminach ruchomych. Dzięki kalendarzowi, w 
który wyposażone jest każde Wirtualne Biuro Dys-
trybutora, Dystrybutor może sprawdzić harmono-
gram realizacji zleceń w programie AutoShip. 
Datę wysyłki w ramach AutoShip można zmienić 
poprzez Biuro Wirtualne lub dzwoniąc do Serwisu 
Dystrybutorów MonaVie.  
6.10.2 Status AutoShip. Dystrybutor może w 
dowolnym czasie modyfikować, dezaktywować 
lub reaktywować swój profil AutoShip. Jednakże 
każdą modyfikację lub rezygnację należy 
zgłaszać na co najmniej trzy dni robocze przed 
datą następnej wysyłki z programu AutoShip. 
Zgłoszenia dokonano w późniejszym terminie 
mogą zostać uwzględnione dopiero przy kolejnej 
wysyłce.

ROZDZIAŁ 7. PREMIE

7.1 Uprawnienie do premii. Dystrybutorowi 
przysługują od spółki Premie zgodnie z obecnie 
opublikowanym Planem Wynagrodzeń, o ile sytuacja 
Dystrybutora jest dobra i przestrzega on warunków 
Umowy.
7.2 Brak gwarantowanych dochodów. Dystrybutor 

nie ma gwarancji uzyskania konkretnego dochodu 
ani określonego zysku bądź odniesienia sukcesu. 
Zyski i sukces mogą Dystrybutorowi przynieść jedynie 
wysokie wskaźniki sprzedaży detalicznej naszych 
Produktów, ich zużycia i konsumpcji, a także wysokie 
wskaźniki sprzedaży detalicznej, zużycia i konsumpcji 
naszych Produktów przez innych Dystrybutorów w 
ramach grupy pozyskanych dystrybutorów.
7.3 Płatność. Dystrybutor będzie otrzymywał Pre-
mie w terminie dwóch tygodni od zakończenia okresu 
rozliczeniowego dla potrzeb prowizji. W przypadku 
rachunków firmowych płatność będzie następowała 
na rzecz podanego przedsiębiorcy; w innych przypad-
kach płatność będzie dokonywana na rzecz głównego 
posiadacza rachunku. Niezależnie od prawa wypow-
iedzenia Umowy, możemy wstrzymać lub cofnąć  
płatność w razie naruszenia przez Dystrybutora 
jakichkolwiek warunków lub postanowień Umowy. W 
przypadku zalegania przez Dystrybutora z płatnością, 
możemy również obciążyć jego rachunek.
7.4 Zakaz wyłudzania Premii. Obowiązuje ścisły 
i bezwzględny zakaz wyłudzania Premii. Przez 
wyłudzanie Premii rozumie się: (1) rejestrowanie osób 
fizycznych lub podmiotów bez ich wiedzy i/lub bez 
sporządzenia przez takie osoby Wniosku Dystrybu-
tora; (2) oszukańczą rejestrację osoby fizycznej lub 
podmiotu jako Dystrybutora lub Klienta; (3) rejestrację 
lub próbę rejestracji nieistniejących osób fizycznych 
lub podmiotów jako Dystrybutorów lub Klientów 
(„osoby fikcyjne”); (4) dokonywanie zakupów Produk-
tów w imieniu innego Dystrybutora lub Klienta, chyba 
że niniejsze Zasady okoliczność taką dopuszczają, 
lub przy użyciu numeru identyfikacyjnego innego Dys-
trybutora lub Klienta, na potrzeby uzyskania prawa do 
Premii; (5) bezzasadne kupowanie towarów lub usług 
w ilościach przekraczających miesięczne zapotrze-
bowanie; i/lub (6) stosowanie jakiegokolwiek innego 
mechanizmu lub triku w celu uzyskania prawa do 
wyższego stopnia w hierarchii, premii motywacyjnej, 
nagrody lub Premii, nie wynikającego z dokony-
wanych w dobrej wierze zakupów Produktów przez 
konsumentów.
7.5 Korekta Premii. W przypadku zwrotu pieniędzy 
za Produkt, Premie przysługujące z tytułu zwróconych 
Produktów zostaną potrącone w okresie rozliczenio-
wym na potrzeby prowizji i będą potrącane do czasu 
pełnego odzyskania kwoty Premii od Dystrybutorów, 
którzy otrzymali Premie za sprzedaż Produktów, 
których zwrot dotyczył. 
7.6 Błędy lub pytania. W razie pytań lub wątpliwości 
co do prawidłowości Premii, raportu PEAR lub opłat, 
Dystrybutor winien pytania takie i wątpliwości zgłosić 
spółce na piśmie w terminie 60 dni od daty powsta-
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nia domniemanego błędu lub zdarzenia. Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy, zaniechania lub 
problemy nie zgłoszone jej w terminie 60 dni.
7.7 Opłaty manipulacyjne i inne. Z przychodów 
osiąganych w ramach Planu Wynagrodzeń możemy 
Dystrybutorowi potrącić lub możemy Dystrybutora 
obciążyć odpowiednią opłatą manipulacyjna za 
przetwarzanie komputerowe i inne usługi. Za spec-
jalne usługi wykonywane na życzenie Dystrybutora 
możemy pobrać wynagrodzenie według stawki 
godzinowej, co najmniej za godzinę pracy, lub stawki 
ryczałtowej. Wysokość stawki podamy Dystrybutorowi 
przed rozpoczęciem świadczenia.

ROZDZIAŁ 8. NARUSZENIE UMOWY I ŚRODKI 
PRAWNE

8.1 Naruszenie umowy. W razie naruszenia lub 
nienależytego wykonania Umowy zgodnie z jej 
dosłownym brzmieniem, druga strona zawiadomi na 
piśmie stronę, która rzekomo się tego dopuszcza, 
o takim naruszeniu lub nienależytym wykonaniu. 
Po bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu 
od pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu, 
naruszenie zostanie uznane za poważne i stanowiące 
niewykonanie Umowy. O ile niewykonanie Umowy 
nie zostanie naprawione, stronie pokrzywdzonej, 
poza innymi środkami dostępnymi z mocy prawa, 
przysługiwać będzie prawa wypowiedzenia Umowy 
drugiej stronie. O ile zawiadomienie o wypowiedzeniu 
Umowy nie będzie stanowić inaczej, Umowa wygasa 
z chwilą otrzymania wypowiedzenia. 
8.2 Aukcje internetowe. Strony zgadzają się co do 
tego, że pewne naruszenia są tak poważne, lub po-
tencjalne szkody nimi spowodowane nieodwracalne, 
że w ich przypadku zawiadomienie i termin wyznac-
zony na usunięcie naruszenia są nieadekwatnymi 
środkiem prawnymi. Dlatego też strony postanawiają 
zrzec się prawa do zawiadomienia i wyznacze-
nia terminu na usunięcie naruszenia w przypadku 
Produktów sprzedawanych przez Internet na stronie 
aukcyjnej. 
8.3 Istotne naruszenie. Naruszenie następujących 
zobowiązań z Umowy uznaje się za istotne:

8.3.1 Punkt 2.1–Zasady etyki.
8.3.2 Punkt 2.3.8–Działanie nieetyczne.

8.4 Środki prawne w przypadku naruszenia. Środki 
prawne przysługujące nam w przypadku narusze-
nia obejmują m.in. odzyskanie wszelkich środków 
pieniężnych wypłaconych na podstawie niniejszej 
Umowy i wypowiedzenie Dystrybucji. Środki 
przysługujące Dystrybutorowi obejmują uzyskanie fak-

tycznego wykonania świadczenia umownego i odsz-
kodowanie pieniężne. Żaden z zapisów niniejszych 
Zasad nie skutkuje uniemożliwieniem Dystrybutorowi 
lub spółce skorzystania z wszelkich dostępnych 
środków prawnych.
8.5 Zastrzeżenia i skargi. Jeżeli Dystrybutor ma 
zastrzeżenia co do innego dystrybutora lub chce się 
na niego poskarżyć, odnośnie jakichkolwiek praktyk 
lub postępowania w zakresie prowadzonej Dystry-
bucji, Dystrybutor powinien podjąć próbę rozwiązania 
problemu bezpośrednio z takim innym Dystrybutorem. 
Jeżeli kwestia obejmuje interpretację lub narusze-
nie Umowy, Dystrybutor musi zgłosić to na piśmie w 
dziale Skarg MonaVie, przesyłając zgłoszenie pocztą 
elektroniczną lub listem poleconym, gdzie zgłoszone 
okoliczności zostaną zbadane oraz podjęte zostaną 
czynności mające na celu znalezienie rozwiązania. 
8.6 Mediacja. Na wypadek sporu, przed 
przystąpieniem do arbitrażu Dystrybutor i spółka 
zgadzają się w dobrej wierze spotkać i podjąć próbę 
rozwiązania sporu, jaki powstał między nimi w kwestii 
Umowy, prowadząc w tym celu niewiążące medi-
acje. Mediatorem zostanie osoba fizyczna, którą 
zaakceptują obie strony. Strony pokryją w równych 
częściach wynagrodzenie i koszty mediatora, a także 
koszty zorganizowania i przeprowadzenia mediacji. 
Każda strona pokryje swoją część przewidywanych 
wspólnie pokrywanych opłat i kosztów na co najm-
niej dziesięć (10) dni przed rozpoczęciem medi-
acji. Każda strona pokrywa wynagrodzenie i koszty 
reprezentującego ją prawnika oraz indywidualne 
wydatki związane z przeprowadzeniem i uczestnic-
twem w mediacji. Mediacje odbędą się w Salt Lake 
City, stan Utah, i potrwają nie więcej niż dwa (2) dni 
robocze.
8.7 Arbitraż. W razie niepowodzenia mediacji wszel-
kie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej 
naruszenia, względnie z jednym lub drugim związane, 
zostaną rozstrzygnięte w drodze arbitrażu. 

8.7.1 Prawo właściwe i arbitraż. 
Niniejszy Kontrakt pochodzi ze stanu 
Utah, który jest miejscem przyjęcia przez 
Spółkę oferty Wnioskodawcy pragnącego 
zostać Dystrybutorem oraz miejscem, gdzie 
Dystrybutor zawarł Kontrakt ze Spółką. 
Dlatego też Kontrakt podlega przepisom pra-
wa stanu Utah i zgodnie z nimi powinien być 
interpretowany bez odnoszenia się do zasady 
kolizji praw, natomiast zawarte w niniejszych 
Zasadach postanowienia o arbitrażu podlegają 
Jednolitej Ustawie Arbitrażowej Stanu Utah, 
Kodeks Stanu Utah art. 78-31a-101 i następne 
(„Ustawa”), chyba że wymogi takie zostały 



26 MONAVIE DISTRIBUTOR POLICIES & PROCEDURES

w sposób wyraźny zmienione lub zmody-
fikowane zapisami niniejszych Zasad. 

8.7.2 Obowiązek arbitrażu. Jakiekolwiek spory 
lub roszczenia powstałe pomiędzy Spółką a 
Dystrybutorem, w tym wszelkie spory i roszc-
zenia wynikające lub związane z Kontraktem 
lub jego naruszeniem lub jakiekolwiek spory lub 
roszczenia związane z działalnością, w której 
uczestniczą Dystrybutorzy, będą rozstrzygane 
w drodze obowiązkowego i wiążącego arbitrażu 
w Salt Lake City, Utah, Stany Zjednoczone, w 
postępowaniu prowadzonym w języku angielskim. 
Dystrybutor niniejszym poddaje się jurysdykcji 
arbitrażowej określonej w niniejszych Zasadach, 
a w odniesieniu do wszelkich kwestii nie ustal-
onych w drodze arbitrażu lub arbitrażowi takiemu 
nie podlegających, jurysdykcji podmiotowej 
stanowych i federalnych sądów w Salt Lake City, 
Utah. Wszczęcie postępowania arbitrażowego 
następuje w drodze doręczenia pisemnego wez-
wania do arbitrażu skierowanego do strony poz-
wanej. Dystrybutor niniejszym wyraża zgodę na 
doręczenie takiego wezwania drogą pocztową na 
adres figurujący dla takiego Dystrybutora w aktach 
Spółki i zrzeka się wszelkich praw i zarzutów w 
zakresie niewystarczającej formy powiadomienia, 
przysługujących na podstawie przepisów prawa 
Stanów Zjednoczonych lub innego kraju. 
8.7.3 Arbiter. Arbitraż przeprowadza jeden bez-
stronny i niezawisły arbiter, wybrany za zgodą obu 
stron postępowania arbitrażowego w terminie 30 
dni od otrzymania wezwania do arbitrażu. Jeżeli w 
takim czasie strony nie dojdą do porozumienia w 
kwestii wyboru jednego arbitra, uzyskają sądowe 
wyznaczenie arbitra w trybie przewidzianym 
Ustawą, Punkt 78-31a-112. 
8.7.4 Postępowanie i uprawnienia. 
Postępowanie arbitrażowe a także postępowanie 
przygotowawcze, w tym przedłożenie doku-
mentów, podlega przepisom Zasad Postępowania 
Cywilnego Stanu Utah i Zasad Postępowania 
Dowodowego Stanu Utah. Postępowanie 
arbitrażowe oraz inne towarzyszące mu 
postępowania mają charakter prywatny i nie 
podlegają zasadzie jawności. Arbiter będzie 
uprawniony wydawać nakazy zapobiegawcze dla 
zapewnienia poufnego charakteru postępowania 
oraz informacji zawartych w wymienianych doku-
mentach. Arbiter posiada władzę, upoważnienie i 
jurysdykcję do przyznawania środków prawnych 
wynikających z prawa pisanego i prawa 
słuszności, w tym wydawania zarządzeń tymc-
zasowych, nakazów tymczasowych i zakazów 

stałych, a strony niniejszych Zasad niniejszym 
poddają się jurysdykcji arbitra na potrzeby takich 
środków prawnych. Arbiter jest jedynie i wyłącznie  
uprawniony do stwierdzania, czy poszczególne 
kwestie podlegają arbitrażowi na podstawie 
niniejszej Umowy. 
8.7.5 Orzeczenie arbitrażowe. Orzeczenie 
arbitrażowe będzie pisemną sentencją z uza-
sadnieniem i będzie ostateczne i wiążące dla 
stron niniejszych Zasad, a od orzeczenia nie 
będzie służyło odwołanie, chyba że w trybie 
odwoławczym, o którym mowa poniżej. Każdy sąd 
właściwy może wydać wyrok w oparciu o wydane 
orzeczenie arbitrażowe względnie do sądu 
takiego może wpłynąć wniosek o, w zależności od 
okoliczności, uznanie orzeczenia lub nadanie mu 
klauzuli wykonalności. Wykonanie takiego wyroku 
będzie się odbywać zgodnie z przepisami stanu 
Utah, a strony niniejszych Zasad zobowiązują 
się do bezwarunkowego uznania orzeczenia 
arbitrażowego wydanego w związku z niniejszą 
Umową za wiążące, obligatoryjne i podlegające 
wykonaniu zgodnie z przepisami właściwymi. 
8.7.6 Odwołanie. Jeżeli Arbiter wyda orzeczenie 
na niekorzyść strony na kwotę przekraczającą 
dwadzieścia pięć tysięcy dolarów (25.000 USD) 
lub wyda orzeczenie o zabezpieczeniu roszczeń, 
strona na niekorzyść której wydano takie orzecze-
nie może odwołać się od niego do sądu arbitrażu 
prywatnego składającego się z trzech bezstron-
nych i niezawisłych arbitrów, wyłonionych za 
porozumieniem stron („Skład Odwoławczy”). 
Odwołanie następuje na piśmie w drodze zawi-
adomienia złożonego w terminie nie dłuższym niż 
trzydzieści (30) dni od otrzymania przez stronę 
orzeczenia arbitrażowego na piśmie. Jeżeli w 
terminie 30 dni od daty orzeczenia arbitrażowego 
strony nie dojdą do porozumienia w kwestii 
wyboru trzech arbitrów, Skład Odwoławczy zosta-
nie wyznaczony przez sąd w trybie przewidzianym 
Ustawą, Punkt t 78-4331a-112. Postępowanie 
odwoławcze odbędzie się w Salt Lake City, stan 
Utah, Stany Zjednoczone, i będzie prowadzone 
w języku angielskim. Po krótkich merytorycznych 
prezentacjach stron i przedstawieniu ustnej argu-
mentacji, na życzenie stron, Skład Odwoławczy 
zapozna się z orzeczeniem i poprawi je na 
okoliczność wystąpienia (1) błędu co do prawa, 
(2) braku niezbitych dowodów na poparcie wszyst-
kich lub któregokolwiek elementu orzeczenia i 
(3) błędu zarówno co do prawa jak i faktu. Skład 
arbitrażowy wyda pisemną decyzję wraz z uzasa-
dnieniem, która to decyzja będzie dla stron os-
tateczna i wiążące, a od decyzji nie będzie służyło 
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odwołanie. 
8.7.7 Koszty. Strony pokrywają w równych 
częściach zasądzone koszty, w tym wynagrodze-
nie arbitrów, przy czym w przypadku odwołania do 
Składu Odwoławczego strona wygrywająca ma 
prawo otrzymać zwrot poniesionych kosztów od 
strony przegrywającej. Każda ze stron pokrywa 
wynagrodzenie reprezentującego ją na potrzeby 
arbitrażu i odwołania prawnika, niezależnie od 
wyniku postępowania oraz jakichkolwiek żądań 
lub wniosków w tym zakresie. 

8.8 Inne środki prawne. Żaden z zapisów 
niniejszych Zasadach i Trybu Postępowania nie 
skutkuje uniemożliwieniem nam wystąpienia do sądu 
właściwego i uzyskania nakazu zajęcia własności/
zatrzymania osoby, zarządzenia tymczasowego, na-
kazu tymczasowego, zakazu stałego zabezpieczenia 
roszczeń lub innych praw do dochodzenia roszczeń 
opartych na zasadach słuszności dostępnych w 
celu zabezpieczenia i ochrony naszych interesów 
przed, podczas lub po wystąpieniu z powództwem 
arbitrażowym lub w ramach innego postępowania lub 
w oczekiwaniu na wydanie orzeczenia lub wyroku w 
postępowaniu arbitrażowym lub innym. 

ROZDZIAŁ 9. DEFINICJE

9.1 AUTOSHIP. Program automatycznej wysyłki 
Produktów do Dystrybutora. 
9.2 PREMIE. Kwoty pieniężne zarobione przez 
Dystrybutora, wynikające z Obrotu Indywidualnego 
Produktów sprzedanych w detalu lub zakupionych 
przez Dystrybutora i z Obrotu Grupowego jego Grupy 
Pozyskanych Dystrybutorów, zgodnie z postanowien-
iami Planu Wynagrodzeń. 
9.3 PLAN WYNAGRODZEŃ. Metoda uzyskiwania 
przez Dystrybutora Premii i otrzymywania wyna-
grodzenia za prowadzenie sprzedaży detalicznej i 
osiąganie Obrotu sprzedaży w ramach grupy po-
zyskanych dystrybutorów. Opis Planu Wynagrodzeń 
znajduje się w materiałach drukowanych Spółki. 
9.4 KLIENT. Konsument Produktów. 
9.5 DYSTRYBUTOR. Niezależny kontrahent, 
którego Wniosek Dystrybutora został przyjęty przez 
Spółkę. 
9.6 ZESTAW DYSTRYBUTORA. Wybór materiałów 
szkoleniowych i materiałów drukowanych do 
wykorzystania w prowadzonej działalności, 
sprzedawanych przez  MonaVie po kosztach, które 
to materiały Dystrybutor nabywa, o ile zezwala na to 
prawo. 

9.7 DYSTRYBUCJA. Wszystkie prawa wynikające z 
Umowy przyznane Dystrybutorowi w zakresie naby-
wania, sprzedaży, dystrybucji i promocji Produktów 
oraz perspektyw związanych z działalnością MonaVie. 
9.8 OBRÓT GRUPOWY (GV). Wyrażona w punk-
tach wartość Produktów sprzedanych grupie pozys-
kanych dystrybutorów należących do Struktury Orga-
nizacyjnej. 
9.9 OFICJALNE MATERIAŁY MONAVIE. Materiały 
drukowane, taśmy audio lub wideo, a także inne 
materiały opracowane, wydrukowane, opublikowane 
i dystrybuowane przez MonaVie na rzecz Dystrybu-
torów. 
9.10 KRAJ OTWARTY. Kraj, który został oficjalnie 
objęty działalnością przy zastosowaniu modelu OTG 
lub NFR.  
9.11 OSOBISTA STRUKTURA REJESTRACJI. Or-
ganizacja stworzona przez Dystrybutora, obejmująca 
grupę pozyskanych Dystrybutorów, których Dystrybu-
tor osobiście Sponsoruje oraz Dystrybutorów, których 
tacy Dystrybutorzy osobiście Sponsorują. 
9.12 OBRÓT OSOBISTY (PV). Wyrażona w punk-
tach wartość Produktów sprzedawanych przez Dys-
trybutora na rzecz Klientów posługujących się nu-
merem identyfikacyjnym Dystrybutora lub Produktów 
sprzedawanych przez spółkę na rzecz Dystrybutora. 
9.13 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ 
STRUKTURY REJESTRACJI (PEAR). Przygotowany 
przez nas raport zawierający informacje na temat 
tożsamości Dystrybutorów, informacje o sprzedaży i 
działalności Sponsoringowej Dystrybutorów w ramach 
Osobistej Struktury Rejestracji Dystrybutora. Raport 
taki zawiera informacje poufne i tajemnice handlowe 
stanowiące własność Spółki. 
9.14 POZYCJA. Pozycja zajmowana przez Dystrybu-
tora w Strukturze Organizacyjnej swojego Sponsora. 
9.15 STRUKTURA ORGANIZACYJNA. Struktura 
organizacyjna sprzedaży prowadzonej przez grupę 
pozyskanych dystrybutorów.
9.16 PRODUKTY. Wszelkie sprzedawane przez nas 
towary o przypisanym Obrocie. 
9.17 DO ODSPRZEDAŻY. Produkty będzie się 
uznawać za produkty „do odsprzedaży”, gdy 
spełnione będą wszystkie poniższe warunki: (1) będą 
fabrycznie zapakowane i nieużywane, (2) oryginalne 
opakowanie i etykieta będą w nienaruszonym sta-
nie i nie będą uszkodzone, (3) ich stan pozwala na 
sprzedaż towaru za pełną cenę zgodnie z praktyką 
handlową obowiązującą w branży i (4) Produkt za-
wiera aktualną etykietę MonaVie. Odsprzedaży nie 
podlegają towary, co do których w chwili sprzedaży 



28 MONAVIE DISTRIBUTOR POLICIES & PROCEDURES

w sposób wyraźny stwierdzono, że nie podlegają 
zwrotowi, są wycofane z oferty lub są towarami se-
zonowymi. 
9.18 NARZĘDZIA SPRZEDAŻY. Urządzenia audio-
wizualne wykorzystywane w promocji Produktów i/
lub perspektyw związanych z MonaVie. Mogą być 
drukowane; elektroniczne; mieć formę logo użytego 
na ubraniach, kalkomanii lub inną. 
9.19 SPONSOR. Dystrybutor, który wprowadził 
wnioskodawcę do Spółki i został wymieniony w chara-
kterze Sponsora we Wniosku Dystrybutora. 
9.20 OBRÓT. Wyrażona w punktach wartość przyp-
isana sprzedawanym Produktom na potrzeby oblicza-
nia Premii w ramach Planu Wynagrodzeń. 

DODATEK A
POLSKA

A.1. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Podstawą suk-
cesu dla działalności MonaVie jest solidna baza 
konsumentów. To na sprzedaży prowadzonej na 
rzecz klientów detalicznych opierają się perspe-
ktywy związane z MonaVie. Zgodnie z Punktem 
5.2.2 Zasad i Trybu Postępowania Dystrybutor jest 
zobowiązany dokonać w ciągu miesiąca sprzedaży 
na rzecz co najmniej pięciu klientów detalicznych. 
Dystrybutor powinien również pomagać grupie po-
zyskanych dystrybutorów w rozwoju ich własnych 
baz klientów detalicznych. Nasz preferowany pro-
gram kliencki umożliwia Dystrybutorowi dokonanie 
rejestracji jego klientów detalicznych w Spółce, dzięki 
czemu otrzymują oni specjalne rabaty, a Dystrybutor 
uprawniający do prowizji obrotu z tytułu dokonanych 
przez takich klientów zakupów. W miarę wzmacniania 
bazy konsumenckiej i wspierania w rozwoju takich 
samych baz przez dystrybutorów z grupy pozyskanej 
przez Dystrybutora, jego przychody w ramach planu 
wynagrodzeń będą rosnąć, co umożliwi Dystrybuto-
rowi odnoszenie coraz większych sukcesów w ra-
mach prowadzonej działalności MonaVie. 
A.2. POSTANOWIENIA DODATKOWE DO ZASAD I 
TRYBU POSTĘPOWANIA.
a) Punkty 1.1.6, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.3 i B.2 uznaje się 

za nie mające zastosowania, o ile odnoszą się 
do jakiegokolwiek wymogu w zakresie dokonania 
zakupu, jeżeli zrezygnowaliśmy z opłaty za zakup 
Zestawu Dystrybutora.

b) Punkt 2.3.4 zostaje zmieniony poprzez dodanie  
następującego postanowienia: “Niemniej jed-
nak zakaz konkurencji, jakim są objęte Produkty, 
obowiązuje przez okres 5 lat od daty podpisania 
Umowy. Niniejszy podpunkt będzie obowiązywał 

niezależnie od rozwiązania Umowy.”
c) Niezależnie od postanowień punktu 4.13.3, Dys-

trybutor może dokonać odsprzedaży Produktów 
w innym kraju Unii Europejskiej, który oficjalnie 
uznaliśmy za Kraj Otwarty. Dystrybutor odpowi-
ada za zapewnienie, aby Produkty dostarczane do 
tego kraju członkowskiego były zgodne z prawem 
właściwym i przepisami obowiązującymi w tym 
kraju; stosownie do punktu 1.3 nie jest wymagany 
dowód zamieszkania w takim kraju. 

d) Punkt 6.7. Kwota wyrażona w USD zostanie pr-
zeliczona na walutę polską po średnim kursie 
wymiany USD z daty wniosku o zapłatę, stoso-
wanym przez NarodowyBank Polski.

A.3. PROMOCJA SPRZEDAŻY I SZKOLENIA 
PROWADZONE PRZEZ SPONSORA. Niezależnie 
od swoich osiągnięć Dystrybutor ma nieustający 
obowiązek osobistej promocji sprzedaży poprzez 
zdobywanie nowych i obsługę starych Klientów. Do 
obowiązków Dystrybutora należy również moty-
wowanie i szkolenie nowo pozyskanych Dystrybu-
torów w zakresie wiedzy na temat Produktów, tech-
nikach efektywnej sprzedaży, Planu Wynagrodzeń 
i zgodności z Zasadami i Trybem Postępowania. 
Ponadto Dystrybutor musi w dobrej wierze pomagać 
Sponsorowanym przez siebie Dystrybutorom i szkolić 
ich, aby zapewnić, że Dystrybutorzy tacy w sposób 
prawidłowy będą prowadzą działalność MonaVie. 
A.4. OŚWIADCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO PER-
SPEKTYW. 
a) Konkretne oświadczenia odnoszące się do 

perspektyw biznesowych. Nie należy używać 
sformułowania „perspektywy biznesowe.” Należy 
za to posługiwać się sformułowaniami „perspekty-
wa uzyskania dochodu,” „perspektywy finansowe” 
lub „perspektywa pracy z domu.” Omawiając per-
spektywy związane z MonaVie, Dystrybutor musi 
wspomnieć, że zakup narzędzi jest fakultatywny. 
W odniesieniu do produktów MonaVie nie należy 
używać określenia „darmowe”—niezależnie od 
sposobu ich pozyskania.

b) AutoShip. Program AutoShip należy przedstawiać 
jako wspaniały sposób zapewnienia, że Dystrybu-
torowi nigdy nie zabraknie produktów dla klientów, 
potencjalnych klientów i do użytku własnego. Nie 
należy przedstawiać tego programu jako spo-
sobu na zachowanie aktywności lub uzyskania 
uprawnienia do wynagrodzenia. Przykład: „Aby 
stać się dystrybutorem, rozpocząć działalność lub 
pozostawać czynnym na polu dystrybucji nie jest 
konieczne złożenie zamówienia na produkty ani 
udział w programie AutoShip. Oba te elementy 
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mają fakultatywny charakter.” Dystrybutor MUSI 
powiedzieć, że AutoShip jest narzędziem fakultaty-
wnym dla rozpoczęcia dystrybucji ORAZ uzyskania 
wynagrodzenia.

c) Wymogi w zakresie zakupów. Nie należy narzucać 
wymogów co do osobistych zakupów. Nie należy 
wymagać od dystrybutora, aby ten kupił minimalną 
ilość produktu. Dystrybutor może powiedzieć, że 
dystrybutorzy w celu uzyskania prawa do wyna-
grodzenia w ramach planu wynagrodzeń muszą 
osiągnąć pewien obrót osobisty.

d) Oświadczenia odnoszące się do dochodów. We 
wszelkich prezentacjach poświęconych docho-
dom (zarówno ustnych jak i pisemnych) pow-
inno znaleźć się stwierdzenie: „Dla uzyskania 
pełnej informacji o dochodach dystrybutorów 
MonaVie, proszę zapoznać się z Oświadczeniem 
Ujawniającym Przychody MonaVie, przedstawi-
onym na końcu niniejszych Zasad lub dostępnym 
na stronie www.MonaVie.com.” Należy unikać 
takich słów jak „miliony”, zastępując je pozafinan-
sowymi sformułowaniami typu „więcej niż to sobie 
można wyobrazić” lub „przechodzący najśmielsze 
oczekiwania”. Wyrażenia typu „będący źródłem 
bogactwa” należy zastępować wyrażeniami 
„będący źródłem dochodu.” Nie należy posługiwać 
się sformułowaniem „dochód z osiągnięć systemu 
dystrybucji.”

e) Plan Wynagrodzeń.
1) We wszelkich prezentacjach poświęconych 

dochodom (zarówno ustnych jak i pisemnych) 
powinno znaleźć się stwierdzenie: „Dla uzys-
kania pełnej informacji o dochodach dys-
trybutorów MonaVie proszę zapoznać się z 
Oświadczeniem Ujawniającym Przychody Mo-
naVie przedstawionym na końcu niniejszych 
Zasad lub dostępnym na stronie www.Mona-
Vie.com.” – w tłumaczeniu na język polski.

2) Nie należy używać słowa „kupowany” opisując 
w jaki sposób uzyskuje się PV. Należy 
posługiwać się słowem „osiągać .” Należy 
formułować zalecenia typu: „Twórzcie zespoły, 
które będą podstawą dla kolejnych zespołów, 
pomagając osobiście sponsorowanym dys-
trybutorom w budowaniu prowadzonej przez 
nich działalności, dzięki czemu zdobędziecie 
Premię Star Maker” – w tłumaczeniu na język 
polski.

3) Odnośnie Zmiany Zaszeregowania możliwe są 
oba sformułowania: 
1. Dla uzyskania wyższego zaszeregowania 

dystrybutor musi być czynny i uzyskać 100 

lub więcej osobiście zdobytych punktów w 
tygodniu, w którym następuje kwalifikacja. 

2. Bądź  aktywny i uzyskaj 100 lub więcej 
osobiście zdobytych punktów w tygodniu, 
w którym następuje kwalifikacja. 

4) Należy unikać słów „inwestycja” i 
„inwestować”. Można mówić o inwestowaniu 
czasu lub wysiłków – ale nie o inwestowaniu 
pieniędzy. Odpowiednio w odniesieniu do 
Zestawu Dystrybutora należy mówić o „kosz-
cie” lub „nakładzie”. 

A.5. OŚWIADCZENIE UJAWNIAJĄCE PRZY-
CHODY.
a) Cel Oświadczenia Ujawniającego Przychody. Zgod-

nie z zasadami postępowania MonaVie czujemy 
się w obowiązku nie tylko robić to, czego wymaga 
od nas prawo, ale stosować przy tym najlepsze 
praktyki biznesowe. W tym celu opracowaliśmy 
Oświadczenie Ujawniające Przychody 
(„Oświadczenie IDS”). Oświadczenie MonaVie IDS 
zostało opracowane dla przedstawiania prawdzi-
wych, aktualnych i wyczerpujących informacji o 
dochodach uzyskiwanych przez Dystrybutorów 
MonaVie. Dla takich celów kopię Oświadczenia 
IDS należy przedstawić wszystkim potencjalnym 
Dystrybutorom. Kopie Oświadczenia IDS można 
bezpłatnie drukować lub pobierać z witryny fir-
mowej.

b) Definicje i przykłady. Terminy „oświadczenie 
odnoszące się do dochodu” i/lub „oświadczenie o 
zarobkach/ dochodach” (łącznie jako „oświadczenie 
odnoszące się do dochodu”) obejmują: (1) 
oświadczenia odnoszące się do przeciętnych 
zarobków, (2) oświadczenia o nieprzeciętnych 
zarobkach, (3) oświadczenia odnoszące się do 
rozpiętości zarobków, (4) cytaty wypowiedzi o 
dochodach, (5) oświadczenia odnośnie stylu życia 
i (6) hipotetyczne oświadczenia. Przykładami 
„oświadczeń o nieprzeciętnych zarobkach” jest 
„Najlepszy z Dystrybutorów zarobił XXX dolarów 
w zeszłym roku” lub „Przeciętny dystrybutor stop-
nia Black Diamond zarabia XXX na miesiąc.” 
Przykładem „oświadczenia odnoszące się do 
rozpiętości zarobków” jest „Miesięczny dochód w 
przypadku dystrybutorów stopnia Blue Diamond 
wynosi pomiędzy XXX a YYY.”

1) Oświadczenia odnośnie stylu życia zazwyc-
zaj obejmują oświadczenia odnoszące się do 
dużych domów, luksusowych samochodów, 
egzotycznych wycieczek lub innych elementów 
lub atrybutów bogactwa (lub przedstawiające 
je ilustracje). Zawierają również odniesienia 
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do spełnienia marzeń, posiadania tego, o 
czym zawsze się marzyło i są opisywane przy 
pomocy słów „perspektywa” lub „możliwość” 
bądź „szansa.” Oświadczenia takie jak „Po 
sześciu miesiącach prowadzenia działalności 
dochód osiągnięty z MonaVie był wyższy od 
mojej pensji” lub „Dzięki prowadzeniu przez 
nas działalności MonaVie żona mogła zostać 
w domu i być pełnoetatową mamą” również 
należą do oświadczeń odnoszących się do 
stylu życia. 

2) O oświadczeniu odnoszącym się do hipotety-
cznego dochodu można mówić, gdy Dystry-
butor próbuje wytłumaczyć zasady działania 
Planu Wynagrodzeń, posługując się w tym 
celu hipotetycznym przykładem i przyjmuje 
pewne założenia w zakresie: (1) liczby Spon-
sorowanych Dystrybutorów, (2) liczby Dys-
trybutorów tworzących grupę pozyskanych 
dystrybutorów, (3) przeciętny obrót produktu 
przypadającą na Dystrybutora i (4) łączny 
obrót dla organizacji. Założenia takie zostają 
następnie użyte przy obliczeniach konkret-
nych wielkości dochodu w ramach Planu 
Wynagrodzeń, które stanowią oświadczenia o 
dochodzie.

Zasady. Podczas spotkań o charakterze niepub-
licznym (np. spotkania w domu, w cztery oczy, 
niezależnie od miejsca) odbywanych z potencjalnym 
Dystrybutorem lub Dystrybutorami, kiedy to omawi-
any jest Plan Wynagrodzeń lub padają oświadczenia 
odnoszące się do dochodu, Dystrybutor musi 
przedstawić swoim rozmówcom kopię Oświadczenia 
IDS. Na spotkaniu o charakterze publicznym, kiedy 
to omawiany jest Plan Wynagrodzeń lub padają 
oświadczenia odnoszące się do dochodu, Dystrybutor 
musi przedstawić każdemu potencjalnemu Dystrybu-
torowi kopię Oświadczenia IDS oraz musi umieścić 
przynajmniej jedną kopię (tablica o wymiarach ok. 
1 m x 1,5 m) w części przedniej pomieszczenia, w 
odpowiedniej odległości od osób przeprowadzający 
prezentacje. Podczas dowolnego spotkania, na 
którym korzysta się z urządzeń wizyjnych (np. 
monitor, telewizor, projektor) slajd przedstawiający 
Oświadczenie IDS musi być pokazywany przez cały 
czas, gdy omawiany jest Plan Wynagrodzeń lub 
padają oświadczenia odnoszące się do dochodów.
A.6. PODATKI.
a) Produkty MonaVie są opodatkowane podatkiem 

VAT. Jednakże sprzedaż na rzecz Dystrybu-
torów MonaVie zarejestrowanych na potrzeby 
podatku VAT poza obszarem Holandii stanowi 
wewnątrzwspólnotową dostawę i dlatego nie 

podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w miejscu 
sprzedaży. Dystrybutor może otrzymać kopię 
faktury VAT po zalogowaniu do swojego Biura 
Wirtualnego. Jeżeli Dystrybutor nie ma dostępu do 
internetu, może skontaktować się z Serwisem Dys-
trybutora, który wyśle Dystrybutorowi taką fakturę 
w formie papierowej.

b) Wyłączna odpowiedzialność za rejestrację dla 
potrzeb podatku VAT oraz za wykonywanie 
obowiązków sprawozdawczych ponosi Dystrybutor, 
a MonaVie nie przyjmuje z tego tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. Wyłączna odpowiedzialność 
za odprowadzanie podatku dochodowego, składki 
na ubezpieczenie społeczne lub, o ile ma zasto-
sowanie, podatku od osób prawnych i wszelkich 
innych odpowiednich podatków ponosi Dystrybutor, 
a MonaVie nie przyjmuje z tego tytułu jakiejkolwiek 
odpowiedzialności.

A.7. Zgoda lub aprobata administracji państwowej. 
Spółki i produkty Marketingu Sieciowego nie 
podlegają uzyskaniu zgody ani zatwierdzeniu przez 
organy bądź urzędników administracji państwowej. 
Dlatego też Dystrybutor nie będzie oświadczał ani 
sugerował, że w odniesieniu do MonaVie, Produk-
tów tej spółki lub Planu Wynagrodzeń organy lub 
urzędnicy władzy państwowej wydali jakiekolwiek 
zgody, zatwierdzili je w jakikolwiek sposób lub usank-
cjonowali w innym trybie. 
A.8. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. 
Prowadząc obwoźną sprzedaż Produktów, Dystry-
butor musi przestrzegać przepisów dotyczących 
o sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. W 
szczególności:
a) Dystrybutor musi z góry oświadczyć, że jedynym 

celem wizyty jest sprzedaż Produktów.
b) Dystrybutor nie będzie podejmował prób 

sprzedaży, jeżeli wie lub powinien wiedzieć, że 
druga strona nie posiada środków na zakup.

c) Dystrybutor musi spełniać wymogi, o których mowa 
w Dodatku B.

A.9. Zobowiązania dystrybutorów stopnia Diamond 
w zakresie konkurencji. Niniejszy punkt ma zasto-
sowanie do dystrybutorów, którzy uzyskali stanow-
isko kierownika stopnia Diamond lub wyższego, i 
zastępuje postanowienia odmiennej treści zawarte w 
punktach 2.3.1 i 2.3.2.
a) Definicje. Dla potrzeb niniejszego punktu terminy 

występujące poniżej będą rozumiane w podanych 
obok znaczeniach: 

1) „Konkurent” oznacza osoby lub podmioty, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni w 
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chwili obecnej konkurują lub w przyszłości 
będą konkurować z MonaVie, w tym każdą 
spółkę marketingu wielopoziomowego. 

2) „Listy Dystrybutorów” oznacza wszystkich 
dystrybutorów, wszystkie wykazy organizacji, 
imiona i nazwiska, adresy, adresy poczty elek-
tronicznej i numery telefoniczne znajdujące 
się w bazie danych MonaVie, niezależnie 
od formy, w tym m.in. w postaci wydruków, 
nośników elektronicznych lub cyfrowych.

3) „Osobiście Sponsorowani” oznacza dystry-
butorów, którzy zostali wprowadzeni, za-
rejestrowani i włączeni osobiście przez Dys-
trybutora do jego osobistej struktury rejestracji 
a także wciągnięci na Listy Dystrybutorów w 
bazie danych MonaVie.

b) Zobowiązanie do powstrzymania się od 
konkurencji. Dystrybutor nie podlega zakazowi 
angażowania się w działalność Konkurencyjną, 
poza przypadkami, o których mowa w niniejszych 
punktach c i d. Jeżeli w okresie obowiązywania 
niniejszej Umowy Dystrybutor zaangażuje się w 
działalność Konkurencyjną jako niezależny dys-
trybutor, kierownik lub inwestor, Dystrybutorowi 
będą nadal przysługiwać Premie Zespołowe w 
rozumieniu obowiązującego w danym czasie Planu 
Wynagrodzeń, jeżeli przysługują one Dystrybuto-
rowi z innego tytułu; jednakże Dystrybutor zrezyg-
nuje z i utraci Kierowniczą Premię Wyrównawczą, 
udział w Funduszu Kierowniczym MonaVie, 
wyjazdy motywacyjne, samochody, nagrody 
pieniężne, premie lub inne rodzaje zachęt lub 
nagród stopnia Black Diamond. 

c) Zakaz nakłaniania do zmiany kontrahenta. Dys-
trybutor zobowiązuje się i zgadza, że w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy, a także przez 
okres dwóch lat od jej ustania, Dystrybutor nie 
będzie, działając na rzecz Konkurencji MonaVie, 
bezpośrednio ani pośrednio, kontaktował się z 
dystrybutorami na Obszarze, nie będzie namawiał 
ich do zmiany kontrahenta ani w namowach ta-
kich pomagał, chyba że są to jego dystrybutorzy 
Osobiście Sponsorowani.

d) Nieujawnianie informacji poufnych. Dystrybutor 
zobowiązuje się i zgadza, że nie będzie korzystał 
ani ujawniał, wyjawiał lub podawał do wiadomości 
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w jakimkolwiek 
celu lub z jakiegokolwiek powodu, List Dystrybu-
torów ani innych prawnie chronionych informacji 
MonaVie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio 
lub pośrednio, w jakimkolwiek trybie. Listy Dys-
trybutorów są poufne i stanowią informacje 
objęte prawem własności a także tajemnicę 

przedsiębiorstwa MonaVie. Listy Dystrybutorów 
są przeznaczone wyłącznie do użytku przez Dys-
trybutora i mają zastosowanie ograniczone do 
szkoleń, wsparcia i obsługi stworzonej jednostki 
organizacyjnej jedynie w związku z działalnością 
MonaVie. Dystrybutor zgadza się zachować poufny 
charakter i nie ujawniać List Dystrybutorów ani ich 
jakiejkolwiek części w jakikolwiek sposób jakiejkol-
wiek osobie trzeciej lub podmiotowi będącemu 
osobą trzecią oraz ograniczyć korzystanie z List 
Dystrybutorów zgodnie z ich przeznaczeniem, to 
jest do rozwijania działalności MonaVie. Dystry-
butor zgadza się zwrócić MonaVie wszelkie Listy 
Dystrybutorów lub jakiekolwiek ich części lub kopie 
niezależnie od nośnika zapisu. Niniejsze postanow-
ienie będzie obowiązywać równie po wygaśnięciu 
Umowy.

e) Wykonalność i rozdzielność postanowień. 
Życzeniem i intencją stron jest, aby postanowienia 
niniejszego punktu zostały wykonane w najsz-
erszym zakresie dozwolonym zgodnie z prawem 
i zasadami porządku publicznego stosowanymi 
w jurysdykcji właściwej. Dlatego też w przypadku 
uznania przez sąd jakiegokolwiek postanowienia 
niniejszego punktu za nieważne lub niewykonalne, 
wyraźną intencją stron niniejszych Zasad, które 
co do tej intencji wyraźnie się zgadzają, jest uz-
nanie takich postanowień za zmienione poprzez 
usunięcie z nich elementów uznanych przez sąd 
za nieważne lub niewykonalne. Ponadto, o ile 
zakres ograniczeń i zobowiązań zawartych w 
niniejszym punkcie byłby zbyt szeroki dla potrzeb 
jego egzekucji w możliwie najszerszym zakresie, 
wyraźną intencją stron niniejszych Zasad, które co 
do tej intencji wyraźnie się zgadzają, jest możliwie 
najszersze dopuszczone zgodnie z prawem eg-
zekwowanie takich ograniczeń lub zobowiązań, a 
Dystrybutor i MonaVie niniejszym wyrażają zgodę 
i postanawiają, że zakres taki zostanie odpow-
iednio rozsądnie ograniczony w jakimkolwiek 
postępowaniu wszczętym w celu wyegzekwowania 
takiego ograniczenia. Warunki, postanowienia i 
obowiązki z niniejszego Punktu pozostaną w mocy 
po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

A.10. Witryny internetowe. Z zastrzeżeniem 
ograniczeń wynikających z punktu 4.4.1, Dystrybu-
tor, który osiągnął stopień Diamond Executive, może 
mieć własną witrynę internetową służącą promocji 
działalności MonaVie.
A.11. Przestrzeganie prawa. Prowadząc działalność 
w zakresie Dystrybucji i utrzymując relacje z klienta-
mi, Dystrybutor winien przestrzegać wszelkich 
obowiązujących przepisów i regulacji, w tym m.in. 
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Ustawy o Sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, 
Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, przepisów 
prawa w zakresie telemarketingu i niezamawianej 
korespondencji mailowej oraz innych przepisów i 
regulacji służących ochronie konsumenta. Podjęcie 
się działalności Dystrybutora jest równoznaczne ze 
złożeniem przez Dystrybutora oświadczenia o posia-
daniu pełnej wiedzy o wyżej wymienionych przepisach 
i regulacjach.
a) Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Dla 

uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że zgod-
nie z przepisami dotyczącymi poza lokalem 
przedsiębiorstwa, Dystrybutorowi nie wolno 
sprzedawać jakichkolwiek produktów MonaVie 
będących żywnością lub suplementem diety. 

b) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Dystrybu-
tor jest administratorem danych w rozumieniu pol-
skiej ustawy o ochronie danych osobowych i będzie 
należycie przestrzegał wszystkich obowiązków z tej 
ustawy m.in. w zakresie zbierania, przetwarzania i 
przekazywania danych osobowych.

DODATEK B
ZWROTY I ODSTĄPIENIE OD TRANSAKCJI

B.1. Zwrot Produktów po rozwiązaniu Umowy. W 
przypadku rozwiązania Umowy, Dystrybutor może 
zwrócić znajdujące się w jego magazynie Zbywalne 
Produkty i otrzymać za nie zwrot pieniędzy. Zwrotowi 
podlegają wyłącznie Produkty zakupione osobiście 
przez Dystrybutora do dalszej sprzedaży (za Produkty 
nabyte od osób trzecich zwrot nie przysługuje).  Ter-
min “Zbywalne” oznacza, że Produkty, które zostaną 
zwrócone w terminie dwunastu (12) miesięcy od 
daty zakupu i są w stanie umożliwiającym ich dalszą 
sprzedaż; Produkty nie są uznawane za Zbywalne, 
jeżeli zostaną zwrócone po upływie uzasadnionego z 
komercyjnego punktu widzenia terminu trwałości lub 
terminu ważności; Produkty nie są również uznawane 
za Zbywalne, jeżeli przez ich zakupem Dystrybu-
tor został wyraźnie przez nas poinformowany, że 
Produkty są sezonowe, zostaną wycofane z oferty 
lub są Produktami objętymi specjalną promocją i nie 
podlegają obowiązkowi odkupu. Po otrzymaniu zwrotu 
Zbywalnych Produktów, zwrócimy Dystrybutorowi 
90% oryginalnej ceny (cen) netto, chyba że przepisy 
prawa przewidują inaczej. Koszty wysyłki i koszty 
manipulacyjne poniesione przez Dystrybutora przy 
zakupie Produktów nie podlegają zwrotowi.   
B.2. Brak zwrotu za narzędzia sprzedaży. Nie zwrac-
amy kosztów Narzędzi Sprzedaży poza kosztami 
Zestawu Dystrybutora, o którym mowa w niniejszym 
dokumencie. 

B.3. Zwrot Produktów bez rozwiązania Umowy. Jeżeli 
Dystrybutor nie jest w 100% zadowolony z naszych 
Produktów, może dokonać ich zwrotu i otrzymać zwrot 
pieniędzy, jeżeli Umowa nie została rozwiązana przez 
Dystrybutora ani przez nas, a Produkty zostały zaku-
pione nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni przed 
ich zwrotem i są w stanie umożliwiającym ich dalszą 
sprzedaż. Zwrotowi podlega 90% ceny nabycia. Ko-
szty wysyłki i koszty manipulacyjne poniesione przez 
Dystrybutora przy zakupie Produktów nie podlegają 
zwrotowi. 
B.4. Odmowa przyjęcia Produktów. W przypadku 
zamówienia Produktów, a następnie odmowy 
przyjęcia ich dostawy, zamówienie Dystrybutora 
będzie podlegało opłacie magazynowej oraz innym 
procedurom przewidzianym w niniejszym dokumen-
cie w przypadku zwrotów, możemy również obciążyć 
Dystrybutora kosztami wysyłki. 
B.5. Procedura zwrotu Produktów. Aby otrzymać 
zwrot pieniędzy, Dystrybutor musi wykonać 
następujące czynności:
a) Zadzwonić do działu Obsługi Dystrybutorów i 

otrzymać numer Zlecenia Odbioru (ZO). Numer ZO 
należy umieścić na każdym zwracanym kartonie. 
ZO są ważne przez 30 dni od daty ich wystawienia.

b) Do pakowania Produktów zwracanych w celu 
wymiany należy użyć odpowiednich kartonów 
i materiałów. Przesyłkę zawierającą zwracane 
Produkty należy opłacić z góry. MonaVie nie 
przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze. Ry-
zyko utraty zwracanego Produktu podczas wysyłki 
ponosi Dystrybutor. Jeżeli Produkt nie dotrze do 
Centrum Dystrybucji Spółki, odpowiedzialność na 
odnalezienie przesyłki spoczywa na Dystrybutorze.

c) Produkty przesyłane nam w ramach zwrotów od 
Klientów Detalicznych muszą dotrzeć do nas w ter-
minie dziesięciu (10) dni od daty otrzymania przez 
Dystrybutora zwrotu Produktu od Klienta Detalicz-
nego. Do Produktów należy dołączyć kopię para-
gonu wystawionego Klientowi Detalicznemu przez 
Dystrybutora w momencie sprzedaży.

B.6. Zwrot pieniędzy Klientom. W przypadku dalszej 
sprzedaży Produktu bezpośrednio na rzecz Klienta, 
Dystrybutor jest zobowiązany do zwrotu na rzecz 
Klienta całej wpłaconej przez niego kwoty, pod wa-
runkiem, że Klient zwróci Produkt w terminie trzydzi-
estu (30) dni od daty sprzedaży. Dystrybutor otrzyma 
od nas zwrot nie więcej niż połowy zużytej części 
Produktu.  
B.7. Zawiadomienie o odstąpieniu od transakcji. 
Dystrybutor jest zobowiązany przekazać Klientowi 
dwie kopie paragonu wystawionego przez MonaVie 
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(jeden dla Klienta, a drugi do wysłania). Na paragonie 
należy umieścić datę oraz imię i nazwisko Dystrybuto-
ra oraz jego adres. Paragon musi zostać wystawiony 
w języku prezentacji. Na paragonienależy umieścić 
poniższe zawiadomienie o możliwości odstąpienia 
od transakcji, treść zawiadomienia należy również 
przekazać ustnie Klientowi podczas dokonywania 
na jego rzecz sprzedaży detalicznej. Dystrybu-
tor jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
poniższego zawiadomienia.

WARUNKI ZAWIADOMIENIA O ODSTĄPIENIU 
OD TRANSAKCJI 

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od tej 
transakcji w każdym czasie, w terminie 30 DNI 
KALENDARZOWYCH, bez jakichkolwiek kar lub 
zobowiązań.
W przypadku odstąpienia od transakcji, wszelkie 
płatności wniesione przez Klienta z tytułu sprzedaży 
zostaną zwrócone w terminie 10 DNI ROBOCZYCH 
od daty otrzymania przez Dystrybutora od Klienta 
Zawiadomienia o odstąpieniu od transakcji.
W przypadku odstąpienia od transakcji, Klient 
zobowiązany jest udostępnić Dystrybutorowi, u 
siebie, wszystkie produkty dostarczone Klientowi na 
podstawie niniejszej umowy lub w ramach transakcji 
sprzedaży, które to produkty powinny być zasadniczo 
w stanie, w jakim zostały dostarczone, lub – wedle 
wyboru Klienta – Klient może postąpić zgodnie z in-
strukcjami Dystrybutora w sprawie zwrotu produktów 
na koszt i ryzyko Dystrybutora.
W przypadku udostępnienia produktów Dystrybuto-
rowi i braku ich odbioru przez Dystrybutora w termi-
nie 20 dni od złożenia przez Klienta Zawiadomienia 
o odstąpieniu od transakcji, Klient może zatrzymać 
takie produkty lub pozbyć się ich, bez żadnych dodat-
kowych zobowiązań. W przypadku nieudostępnienia 
produktów Dystrybutorowi lub w przypadku wyrażenia 
zgody na zwrot produktów Dystrybutorowi i niedoko-
nania takiego zwrotu, Klient będzie zobowiązany do 
wykonania wszystkich obowiązków wynikających z 
umowy.
W celu odstąpienia od transakcji, należy przesłać 
lub dostarczyć podpisaną i opatrzoną datą kopię 
niniejszego Zawiadomienia o odstąpieniu od trans-
akcji lub innego zawiadomienia sporządzonego na 
piśmie lub przesłać pismo do:

[wstawić nazwę Dystrybutora]

[wstawić adres siedziby Dystrybutora]

NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 30 DNI OD  
___________________.
       (data transakcji)

Niniejszym odstępuję od transakcji.

_________________________________________
Podpis Klienta

Data:
 


