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Avtalevilkår for Selvstendige produktkonsulenter (SPKer) 

1. Minstealder. SPK bekrefter at han/hun er myndig og således kan inngå denne avtalen

2. Selvstendig produktkonsulent status. SPKen er selvstendig leverandør. Ved markedsføring og salg av Morinda produkter, skal 
produktkonsulenten fungere som leder og selge produkter utelukkende på konsulentens egne vegne. Han/hun er en selvstendig 
konsulent og ikke ansatt agent, franchisetaker, medieinteressent, kompanjong eller eier av Morinda Deutschland GmbH. 
Konsulenter har ingen fullmakt til å forplikte Morinda Deutschland GmbH eller pådra seg noen forpliktelser på vegne av Morinda 
Deutschland GmbH. Konsulenten er eneansvarlig for å følge samtlige lover, forskrifter, og øvrige bestemmelser som gjelder 
forhandlervirksomhet innenfor den jurisdiksjon som nevnte virksomhet er underlagt.

3. Fullstendig avtale. Denne konsulentsøknaden og Morinda Deutschland GmbH konsulenthåndboken for Norge med vedlegg 
(som alle gjennom henvisning er del av denne avtalen) utgjør den fullstendige avtalen mellom Morinda Deutschland GmbH og 
produktkonsulenten. SPKen erklærer at han/hun har mottatt en kopi av Morinda's konsulenthåndbok og aksepterer firmaets 
retningslinjer.

4. Aksept. Denne avtalen får virkning når begge parter har underskrevet denne konsulentavtalen og avtalens 
"ikrafttredelsesdato" blir således den dato siste part underskriver dette avtaleskjema. En person eller en enhet vil ikke bli en 
Morinda Deutschland GmbH konsulent før "ikrafttredelsesdatoen". Ingen forpliktelse oppstår og ingen garanti er gitt av noen av 
partene før denne avtalen er godkjent. SPKen forplikter å sende kopi av legitimasjon og kopi av den signerte SPK avtalen innen 
60 dager etter ikrafttredelsesdatoen av denne avtalen. Hvis dette ikke blir gjort kan det resultere i opphør av denne avtalen.

5. Startpakken. Startpakke vil bli sendt til konsulenten når Morinda Deutschland GmbH mottar søknaden. Mottagelsen av en 
startpakke vil ikke si at søknaden om å bli SPK for Morinda Deutschland GmbH er godkjent. Den individuelle enheten vil bli SPK 
ved ikrafttredelsesdatoen av avtalen.

6. Bestilling av produkter. SPKen vil ha mulighet til å kjøpe produkter til konsulentpris, selge Morinda produkter, og delta i 
Morinda-UKs kompensasjonsplan (informasjon om dette finnes i konsulenthåndboken), underlagt vilkårene i denne søknaden. Et 
krav til provisjon gjelder bare for varer som er betalt for og gjenværende hos SPKen eller hos kunde. For retur av varer og for 
varer som ikke er betalt for, vil bonus som allerede er utbetalt bli trukket fra refusjonskravet måneden etter, eller Morinda 
Deutschland GmbH vil kreve at det overskytende beløpet blir betalt tilbake.

7. MvA registrering. SPKen samtykker å informere Morinda Deutschland GmbH hvis han/hun registreres eller slettes fra MVA 
registeret og fraskriver Morinda Deutschland GmbH mot erstatning av tap som kommer av unnlatelse av å gjøre dette. 
Dokument som bekrefter MVA registrering skal sendes til Morinda Deutschland GmbH ved forespørsel.

8. Avtale for selvberegning av provisjonsfakturaer. A) Morinda Deutschland GmbH forplikter seg til: (i) å anvende prinsippet for 
selvberegning av provisjonsfakturaer for alle betalinger så lenge
kontrakten mellom Morinda Deutschland GmbH og Selvstendig Produktkonsulent(SPK) gjelder. (ii) å utarbeide selvberegnede 
provisjonsfakturaer som viser navn på SPKen, adresse og MVA
registreringsnummer, sammen med annen informasjon for en komplett faktura med MVA. (iii) å utvikle en ny selvberegning av 
provisjonsfakturaer i tilfeller der SPK MVA
registreringsnummer blir endret. (IV) å informere SPKen hvis selvberegning av provisjonsfakturaer blir satt ut til tredjepart. B) 
Selvstendig Produktkonsulent (SPK) erkjenner: (i) å godta fakturaer utstedt av Morinda Deutschland GmbH så lenge kontrakten 
mellom Morinda Deutschland GmbH og SPK gjelder. (ii) å ikke utstede sine egne fakturaer i henhold til denne avtalen. (iii) å 
informere Morinda Deutschland GmbH umiddelbart hvis SPK endrer MVA registreringsnummer, opphører å være MVA registrert 
eller vil selge hele eller deler av virksomheten.

9. Betingelser og fornyelse. Avtalen skal ha betingelser for et år som begynner den dagen SPKen registreres og den avslutter ett 
år etterpå. Ved inngåelse av avtalen vil en startavgift (inkludert MVA) bli pålagt. Alle konsulenter kan utvide kontrakten årlig. Ved 
skjønn, er Morinda Deutschland GmbH autorisert til å innkreve en årlig avgift for fornying av kontrakten.

10. Konkurrerende produkter. SPKen kan ikke anbefale, fremme eller markedsføre produkter fra konkurrerende selskaper 
som er helt eller delvis utvunnet av Morinda citrifolia planten. Ikke Morinda™ produkt muligheter kan ikke markedsføres på 
noen måte på offisielle Morinda Deutschland GmbH arrangementer, møter, møter eller andre samlinger. 



118025 -2 ©2018 Morinda Inc., Inc. Alle rettigheter forbeholdes

11. Opphør. (a) Konsulenten har rett til å sende inn skriftelig melding til Morinda Deutschland GmbH (til adressen på andre siden 
av avtalen) for å avslutte avtalen innen 14 dager fra ikrafttredelsesdatoen. Før opphøret, må SPKen returnere startpakken og 
usolgte varer til Morinda Norge og motta full refundering for varene, så sant varene er i samme stand som de var ved kjøp av 
produktet. Dersom SPKen ikke returnerer mottatte fordeler, helt eller delvis eller ikke returnerer varer i salgbar stand, vil et 
tilsvarende beløp bli trukket fra beløpet som blir betalt tilbake. Alle produkter, startpakke og brosjyrer må returneres innen 21 
dager etter opphør.(b) SPKen har rett til å si opp avtalen når som helst helt uten grunn dersom han/hun sender inn skriftlig 
beskjed med umiddelbar virkning. Dersom avtalen opphører etter 14 dager (se punkt 11 (a)), vil SPKen ikke motta refusjon av 
startavgiften. Dersom SPKen bryter søknads- og avtalevilkårene i denne avtalen i henhold til firmaets retningslinjer, er Morinda 
Deutschland GmbH berettiget til å si opp avtalen i henhold til konsulent håndboken. Ved opphør har SPKen rett til å returnere 
produkter i henhold til betingelser satt av Morindas retningslinje for retur.

12. Rettigheter etter opphør. SPKen kan returnere alle produkter til Morinda Deutschland GmbH som ble kjøpt inntil 90 dager før 
opphørsdatoen, og full kjøpspris (inkludert MVA) for produktene vil bli refundert, minus en mindre behandlings avgift. Ved 
tilfeller der varer er skadet på grunn av uaktsomhet av SPKen, vil en mindre avgift bli trukket fra beløpet han/hun får tilbake for 
varene. I tillegg har SPKen rett til å refundere og kreve delvis refusjon etter 90 dager, men innen et år i henhold til 
Direktesalgsforbundets lover og etiske retningslinjer. Alle produkter må returneres innen 14 dager etter opphør hvis ikke 
opphøret er i henhold til punkt 11 (a). 

13. Endring/tillegg. Morinda Deutschland GmbH kan når som helst endre denne avtalen, inkludert firmalitteratur med forbehold 
knyttet til endring av priser og konsulentens finansielle forpliktelser. Endringer (utover forbehold knyttet til finansielle 
forpliktelser nevnt ovenfor) vil bli lagt ut på Morinda sin webside. Tillegget blir vedtatt etter 4 uker dersom SPKen ikke har 
motsetning til enrdingen. Dersom SPKen ikke godtar endringen kan Morinda avslutte kontraktsforholdet. Ingen endringer eller 
tillegg er gyldig dersom det ikke er skriftlig godkjent av begge parter.

14. Gjeldende rett. Partene er enige om at avtalen styres av og skal fortolkes i henhold til norsk rett. Enhver konflikt som måtte 
oppstå i tilknytning til denne avtalen skal avgjøres av norske domstoler i den rettskrets som følger av alminnelige 
vernetingsregler.

15. Endringer i personlig informasjon. SPK en skal informere Morinda dersom det er endringer i postadresse, bankinformasjon 
eller skatteforhold. Morinda er ikke ansvarlig for tap SPKen har ved at konsulenten ikke har informert Morinda om slike 
endringer.

16. Delvis gyldighet, Dersom en bestemmelse i avtalen er eller blir ugyldig på noen som helst måte, skal bestemmelsen ansees å 
være skilt fra avtalen, men gyldighet, lovligheten og tvangskraften til de gjenstående bestemmelsene i avtalen skal ikke bli berørt 
eller svekket ved dette.

17. Datasikring. SPKen og eventuell medsøker som også signerer denne avtalen, gir hans/hennes tillatelse til Morinda 
Deutschland GmbH Limited til å behandle personlig data som den avtalen/søknaden inneholder og til å overføre denne 
personlige dataen, sammen med informasjon om SPKen sine fremtidige salgs aktiviteter, til Morinda i Provo, Utah, United States 
of America, til firmaets tilknyttede kontorer, og andre SPKer som er i den samme salgsorganisasjonen eller linje som SPKen, men 
kun ved administrering av salg og distribusjon av Morinda produkter under forutsetning om at SPKen informerer sine SPKer om 
salgsaktiviteter i salgsorganisasjonen. SPKen, og dersom medsøkeren forstår og godkjenner overføring av hans/ hennes personlig 
data til land uten lovbeskyttelse av personvern på samme måte som i hjemlandet. SPKen, og evt. medsøker har rett til tilgang på
hans/hennes personlig data og be Morinda Deutschland GmbH Limited om endre, slette eller blokkere data som ikke er riktig. 
Dersom SPKen og eventuell medsøker mottar salgsrapporter som inneholder personlig data fra en annen SPK, forstår og 
samtykker han/hun at han/hun ikke vil bruke denne dataen uten at det gjelder administrasjon og utvikling av hans/hennes 
salgsorganisasjon, og ved opphør av denne avtalen vil SPKen og medsøkeren umiddelbart slette all personlig informasjon fra 
hans/hennes arkiv untatt hvis annet er krevd ved lov. Partene samtykker i at denne forpliktelsen vil gjelde selv om denne avtalen 
opphører. Dersom SPKen ønsker å trekke tilbake hans/ hennes tillatelse til å behandle pg overføre personlig data til Morinda 
Deutschland GmbH, må SPKen ta kontakt med Morinda Deutschland GmbH. 




