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Eeskirjad ja protseduurid (“Eeskirjad ja
protseduurid”) on partneri avalduse ja lepinguga
(edaspidi nimetatud “Leping”) lahutamatult
seotud ning on nende lahutamatuks osaks.
Sõltumatu partnerina olete Te kohustatud
tegutsema kooskõlas kõigi Mannatech Swiss
Internation GmbH, asukoht Turmstrasse 28,
CH 6300 Zug (edaspidi nimetatud “Ettevõte”)
poolt eeskirjades ja protseduurides, Lepingus ja
kompensatsiooniplaanis kehtestatud tingimustega;
suhtuma austusega kõigisse kehtivatesse
kohaldatavatesse seadustesse ja määrustesse,
mis kehtivad Teie asukohariigis, kus toimub Teie
äritegevus. Palun tutvuge põhjalikult käesoleva
dokumendiga. Iga Mannatech’i sõltumatu
partner (“Partner”) kannab vastutust lepingu ning
eeskirjade ja protseduuride täitmise eest. Eeskirjad
ja protseduurid kehtivad kõikide partnerite suhtes
ja partnerid on kohustatud neist rangelt kinni
pidama. Reeglite täitmata jätmise tagajärjeks on
lepingu lõpetamine ja/või eeskirjade järgimise
kontrollimenetlus ning sellest menetlusest
tulenevad distsiplinaarkaristused.

1.2.2

Sõltumatu partner

‘Partner’ on sõltumatut edasimüüjat tähistav mõiste.
Sõltumatu edasimüüja on partner, kes ostab Ettevõtte
tooteid isiklikuks tarbimiseks ja/või jaemüügiks
klientidele ja teenib kompensatsiooniplaaniga
komisjonitasusid, järgides koguse osas kehtestatud
nõudeid. Ettevõtte sõltumatu partnerina omate Te
allpool kirjeldatud õigusi ja vastutust:
Teenida komisjonitasusid ja boonuseid Ettevõtte
toodete müügist, mida viiakse läbi Ühendkuningriigis,
Saksamaal, Taanis, Austrias, Rootsis, Norras, Hollandis,
Iirimaa, Soome, Tšehhi ja Eesti ning teistes punktis
3 määratletud riikideis, kus Mannatech oma äri
korraldab.
Te olete iseenda tööandja, sõltumatu töövõtja igas
mõttes, sealhulgas juriidilises tähenduses ja valitsuse
poolt kehtestatud maksude osas. Te tagate ja
kinnitate, et olete võtnud end kooskõlas õigusaktidest
tulenevate nõuetega maksu- ja tolliametis arvele.
Partneri ja Ettevõtte vaheline suhe ei ole töötaja ja
tööandja suhe, samuti ei ole partneri ja Ettevõtte suhte
puhul tegemist ühingu, agentuuri ega ühisettevõttega.
Teil ei ole õigust esindada Ettevõtet ega põhjustada
Ettevõttele kohustusi ja vastutust ning Te ei tohi
jätta muljet, nagu oleks Teil selline õigus. Olles
iseenda tööandja, olete Te vastutav iseenda äriliste
otsuste eest ja vastutate kõigi oma ettevõtlusega
seotud rahaliste kohustuste tekkimise eest. Te
nõustute käituma kooskõlas kõikide kohaldatavate
õigusaktidega ja säilitama vajaliku informatsiooni
ning tasuma oma äritegevuselt kõik kohaldatavad
maksud, sealhulgas ettevõtte käibemaksu (kui Te olete
käibemaksukohustuslane), tulumaksu ja sotsiaalmaksu.
Teil kui iseendale tööandjaks oleval ettevõtjal on õigus
teha tööd sellisel ajal ja viisil, mis Teile endale kõige
enam sobib ning tegleda muude tegevustega, mida
Teie kui partner peate sobivaks, sellises ulatuses,
mis ei ole vastuolus käesoleva lepingu või kehtivate

eeskirjade ja protseduuridega.
Teil kui sõltumatul ettevõtjal on õigus kaasata oma
äritegevusse omal äranägemisel abilisi, kasutada omal
valikul teiste isikute teenuseid ja delegeerida enda
suhtes kehtivaid kohustusi täitmiseks teistele isikutele.
Teiste isikute teenuste kasutamisel tekkinud kulude
eest vastutate Teie.
1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.3

1..3.1

1.3.2

Keelatud on igasugused tegevused, mis võivad
tekitada Ettevõttele võlakohustusi või kulusid või mis
on seotud mis tahes konto loomisega Ettevõttele,
Ettevõtte jaoks või Ettevõtte nimel.
Ettevõte ei vastuta ühegi Teie poolt Ettevõttele
tekitatud võla või kohustuse eest, olenemata sellest,
kas sellised kohustused tekkisid Lepingu kehtivuse ajal
või väljaspool seda.
Te olete kohustatud end alati esitlema sõltumatu
partnerina nii kirjaliku kui suulise suhtlemise käigus.
Veendumaks, et Teie tegevus on Lepinguga
vastavuses, on Ettevõttel õigus nõuda informatsiooni
Teie äritegevuse ja alaliini kohta.
Te ei teeni boonuseid isiklikuks otstarbeks
tehtud ostude pealt ja Te mõistate, et boonuste/
komisjonitasude/motivatsioonitasude maksmine
toimub vaid toodete müügilt. Ettevõtte
kompensatsiooniplaani alusel teiste partnerite
käendamise eest tasusid ega boonuseid ei maksta
ja üksnes kompensatsiooniplaanis osalemisega Te
boonuseid ei teeni.
Te peate teostama oma äritegevust kooskõlas Teie
tegutsemisriigis kohaldatavate õigusaktide ja/või
eeskirjadega.
Teil on keelatud Ettevõtte esitlustel, koolitustel või
muul moel reklaamida ja müüa olemasolevatele või
tulevastele partneritele tooteid või teenuseid või teha
pakkumisi, mis ei ole Ettevõtte poolt otseselt toodetud
ega heaks kiidetud, vastavalt alapunktis 4.9 sätestatule.
Teil on keelatud kasutada Mannatech’iga seotud
äritegevuses sellise partneri teenuseid, kellega
Ettevõte on lõpetanud partnerlepingu, ega osta
sellise partneri osaniku, Eelistatud klient või partneri
teenuseid.
Teil on keelatud kasutada sellise isiku teenuseid,
kes tegutseb Teie agendina või Teie nimel ja kelle
suhtes Ettevõte on võtnud vastu otsuse, et selle isiku
käitumine on vastuolus käesolevate eeskirjade ja
protseduuridega.
Käesolev Leping on Teie isiklik leping ja Teil ei ole
õigust seda ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata
(millest Ettevõte võib omal äranägemisel vastavalt
tingimustele keelduda või millega Ettevõte võib
omal äranägemisel nõustuda) ühelegi teisele isikule
loovutada ega muul moel üle anda.
Ajal, mil Te olete Mannatech’i sõltumatu partner, ei
saa Te M5M Foundation’is töötada juhtkonnaliikme,
juhataja ega tavatöötajana.

Partneri avaldus ja Leping ning ID-numbrid

Iga isik, korporatsioon või muu üksus, kes soovib
saada sõltumatuks partneriks, on kohustatud täitma
ja esitama allkirjastatud avalduse ja lepinguvormi.
Ettevõttel on õigus taotleja avaldus tagasi lükata.
Kui Ettevõte avastab, et partner on alla 18-aastane,
lõpetatakse sellise partneriga viivitamatult lepinguline
suhe.
Kui Ettevõte esitab tulevasele taotlejale tingimuse
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esitada teatud informatsiooni tema enda kohta ja
tulevane taotleja nõutud informatsiooni ei esita,
on Ettevõttel õigus omal äranägemisel taotlus
tagasi lükata. Taotlejal, kes ei soovi ülalnimetatud
informatsiooni esitada, on võimalus registreerida end
Eelistatud klient.
1.3.3	Ettevõte peab saama taotlejalt tagasi allakirjastatud
Lepingu, mille kõik väljad on täidetud. Leping muutub
kehtivaks hetkest, mil Ettevõte selle oma asukohas
eecustserv@manntech.com, heaks kiidab. Poolikult
täidetud lepinguid Ettevõte vastu ei võta.
1.3.4
Kui Ettevõte Teie lepingu heaks kiidab, antakse Teile
Ettevõtte kasutajanumber (‘Kasutajanumber’), mis on
uute partnerite esitamisel, tellimuste tegemisel ning
boonuste ja komisjonitasude väljamaksmiste jälgimisel
Teie ametlik ID-number.
1.3.5
Te olete kohustatud Ettevõttele teatama oma
kasutajanumbri, ärinime, ainuomaniku staatuse,
partneri nime ja aadressiga seotud muudatustest
neljateistkümne päeva jooksul alates vastava
muudatuse toimumisest.
1.3.6
Kui Te esitate Ettevõttele võltsitud allkirja või
taotluse, sõltumata sellest, kas Teil on selleks
taotleja selgesõnaline luba või mitte, rikute Te
Ühendkuningriigi õigusakte ja see võib tuua kaasa Teie
lepingu viivitamatu lõpetamise
1.3.7
Lepingut on võimalik edastada faksiga või saata
e-posti teel PDF-formaadis failina ning esitatav
dokument peab olema kas Ettevõtte poolt väljastatud
originaaltaotlusvormil või Ettevõtte veebisaidilt
allalaaditud avalduse vorm. Leping peab olema
täidetud ja allkirjastatud tulevase taotleja poolt.
Taotlejad peavad Ettevõttele faksiga saadetud
dokumendi alles hoidma.
1.3.8
Kasutajanumbritel peab olema kehtiv kontaktisiku
nimi, telefoninumber ja postiaadress.

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

Korporatsiooni, ühingu või trusti loomine

Kui Te esitate oma taotluse korporatsiooni, ühingu
või trusti nimel, olete kohustatud nimetama vastava
korporatsiooni, ühingu või trusti osanike, juhtkonna
liikmete ja juhatajate andmed, täites selleks vormi C
– “Korporatiivsete ühenduste avalikustamine” (MOD#
1806433) või vormi C-1(a) – “Trusti avalikustamine”
(MOD# 1806333). Lepingu esitamisel on kõik
juhtkonnaliikmed ja juhatajad kohustatud esitama
Ettevõttele garantii- ja hüvituskirja, vastavalt vormi
C-2 või vormi C-2(a). Kui partner tagastab Ettevõttele
vastavalt käesolevates eeskirjades sätestatud
tingimustele kaubad kahjustamata kujul, maksab
Ettevõte tagastatud kaupade hinna tagasi, sõltumata
antud hüvitisest.
Ilma korrektsete lisadeta Leping läbivaatamisele
ei kuulu. Kui ühingute juhtkonnas ja/või juhatajate
nimekirjas on toimunud muudatused ning neisse
organitesse liitub uusi isikuid, kohustub vastav
ühing täitma ja esitama Ettevõttele uue(d) garantiija hüvitamiskirja(d), vorm C-2 või C-2 (a). Kõigist
muudatustest osanike, partnerite või juhatajate osas
tuleb Ettevõtet teavitada neljateistkümne (14) päeva
jooksul alates selliste muudatuste toimumisest.
Kui Teie ettevõte uus nimi (‘Ärinimi’) on solvav või
vastuolus ärinimede, kaubamärkide, teenusemärkide
või Inglismaa õigusaktidega, on Ettevõttel õigus
Teie ettevõtte uus nimi kas heaks kiita või jätta heaks
kiitmata. Kui Ettevõte sellise muudatuse heaks kiidab,
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tuleb partneri andmete muutmise vormil esitada
organisatsiooni nimi ja organisatsiooni omanike nimed
või peab olema esitatud andmete avaldamise vorm
koos allkirjastatud hüvitusgarantiiga. Teil ei ole õigust
kasutada oma ärinimes nime “Mannatech” ega ühtki
Mannatech’i toote- ega ärinime, mille puhul võidakse
mitte eristada Teie ärinime ja Ettevõtte nime.

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

Kolmanda osapoole lepingu ja Teie
Mannatech’i äritegevuse ühildamine

‘Kolmas osapool’ hõlmab, kuid mitte ainult, teist
sõltumatut partnerit või mitteseotud eraisikut/
ettevõtet, kes pakub äritegevuse arendamise teenust
või seotud/mitteseotud kaupu ja teenuseid.
Ettevõte ei kiida heaks ega luba mitte mingisugust
kolmandate osapoolte esindatust, garantiisid ega
muid selliseid esindamisi, mis on suunatud Teie alaliini
müügiorganisatsiooni moodustamisele. Lisaks ei toeta
Ettevõte mitte mingisugust eraisikust või ettevõttest
kolmanda osapoole esindatust tulu saamiseks, mille
puhul esindamisel kasutatakse kolmandate osapoolte
müügivahendeid.
Kui Te siiski sõlmite kolmanda osapoolega lepingu,
jääb risk Teie kanda. Ettevõte ei ole selliste
lepingutega mitte mingil moel seotud. Ettevõte ei
hüvita Teile mitte mingil juhul kulutusi, mis Teil on
tekkinud seoses eelpool kirjeldatud lepingutega.
Te ei tohi sõlmida kolmandate osapooltega mitte
mingisuguseid kokkuleppeid, mis seovad Ettevõtte
äritegevuse mis tahes aspekte teise osapoole
pakkumisega, mida võib seostada on Ettevõtte
toodete müügi, ärivõimaluste, kompensatsiooniplaani
või muude Ettevõttega mitteseotud komponentidega.
Ettevõte ei ole selliste lepingutega mitte mingil
määral seotud ega osale mitte üheski vaidluses, mis
on seotud kolmandate osapoolte või partnerite vahel
sõlmitud kokkulepetega.
Ettevõte keelab esitada/pakkuda Mannatech’i tooteid
ja kompensatsiooniplaane seoses mis tahes muu
äriplaani või muu ettevõtlusvormiga. Eeskirja rikkumist
käsitletakse Teie Lepingu rikkumisena ja see toob
endaga kaasa Teie Lepingu lõpetamise.
Te ei tohi mõjutada kolmandaid osapooli omandama
Ettevõtte tooteid, veendes neid, et pärast Ettevõtte
toodete ostmist saavad nad Teilt vastutasuks abi eest
Ettevõtte toodete pakkumisel rahalisi preemiaid,
komisjonitasusid või muid tulusid.

1.6

Kohustused alaliini organisatsiooni ees

1.6.1

Te kannate vastutust selle eest, et Teie
organisatsiooni/alaliini koolitamine eduka äritegevuse
ülesehitamiseks toimuks tõhusate ja seaduslike
meetodite abil ning Teil ei lubata soovitada partneritel
kujundada alaliini ümber selliselt, et see annaks
sponsorile või ülaliini partneritele sissetulekueeliseid,
see kahjustaks pikas perspektiivis partneri positsiooni.
Te kannate vastutust nende partnerite küsimustele
vastamise eest, keda Te olete isiklikult toetanud. Kui
partneritel tekib Ettevõtte osas mis tahes küsimusi,
peavad nad vastuste saamiseks pöörduma neid
värvanud isiku poole. Vastuseta jäänud küsimus(t)e
puhul võib partner pöörduda vahetult Ettevõtte või
Mannatech Swiss International GmbH poole.
Teie ülesandeks on arutada uue positsiooni
registreerimist oma müügiliini kuuluvate isikutega või

1.6.2

1.6.3

1.6.4

otsustada (enne uue partneri taotluse täitmist) muul
moel selle kohta, kes saab otsese boonuse. Ettevõtte
ei osale mitte mingites partnerite vahelistes vaidlustes,
mis on seotud eelnimetatud või muude rahaliste
kokkulepetega. Ettevõte maksab komisjonitasusid
vaid neile pooltele, kelle andmed sisalduvad Ettevõtte
arvuti andmebaasis.
Vastutust rahulolugarantii andmise reeglite
ammendava selgitamise eest vastavalt eeskirjade ja
protseduuride punktis 5.13.1 sätestatule kannate Teie.

1.7

Vabatahtlik lepingu lõpetamine

1.7.1

Teil on õigus tühistada Leping neljateistkümne
(14) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.
Kui Te soovite Lepingu tühistada, peate esitama
vastavasisulise kirjaliku avalduse Ettevõtte
tegutsemisaadressile eecustserv@manntech.com. Teil
on võimalik nõuda Ettevõttelt neljateistkümne (14)
päeva jooksul tagasi kõik müügiskeemis osalemisega
seotud rahasummad, mis Te olete maksnud
Ettevõttele, Ettevõtte kasuks või mõnele Ettevõtte
partnerile ning Te võite tagastada kõik tooted, mis
Te olete müügiskeemi järgi ostnud kahekümne ühe
(21) päeva jooksul alates tühistamise päevast ja mis
on müümata, kusjuures müümata jäänud tooted
peavad olema samas seisundis nagu ostmise hetkel,
välispakend võib olla katkine või terve ning Te võite
saada tagasi kõik selliste toodete eest tasutud
rahasummad. Tooted tuleb tagastada järgmisele
aadressile: Mannatech Swiss International GmbH, Atlas
Building R27, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell
Campus, Didcot, OX11 0QX.
Partneril, kes on oma partnerlepingu vabatahtlikult
lõpetanud, on õigus taotleda ennistamist
[partneriks/Eelistatud klient] pärast kuue (6)
Kvalifikatsiooniperiood (‘Ooteperiood’) möödumist.
Käesolevas punktis sätestatud taotlusi ei menetleta
enne ooteperioodi esimese päeva möödumist.
Partnerlepingu lõpetanud partneri abikaasadel,
alaealistel lastel ega teistel pereliikmetel pole
õigust saada partneriks ega Eelistatud klient teist
sponsorlusskeemi kasutades seni, kuni partner, kellega
leping lõpetati, ei ole enam kohale ennistamiseks
sobilik ja kelle suhtes on ooteperiood läbi saanud.
Toodete eest tasutud rahasummade tagasisaamiseks
peate tooted tagastama Ettevõttele siintoodud
aadressile kahekümne ühe (21) päeva jooksul
alates Lepingu tühistamise päevast. Toodete
kohaletoimetamise eest tasute Teie. Toodete eest
tagasimaksmisele kuuluvad summad makstakse Teile
välja toodete tagastamisel ja kui tooted ei ole veel
Teile kohale toimetatud, toimub raha tagasimaksmine
otsekohe.
Te võite lõpetada Lepingu ilma sanktsioonideta
mis tahes ajal, teavitades Ettevõtet punktis 1.7.1
nimetatud aadressil neliteist (14) päeva ette. Kui Te
esitate Lepingu lõpetamise teate enam kui neliteist
(14) päeva pärast Lepingu sõlmimist, on Teil õigus
tagastada Ettevõttele kõik tooted, sealhulgas
koolitus- ja reklaammaterjalid, tegutsemisjuhendid
ja partneri tootepakid, mis Te olete ostuskeemi
alusel üheksakümne (90) päeva jooksul enne lepingu
lõpetamist ostnud ja mis on jäänud müümata, ning
Ettevõte on kohustatud tasuma Teile toodete eest
makstud summa (koos käibemaksuga), kusjuures
tasumisele kuuluvat summat vähendatakse selle võtta,

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

b)

c)

d)

1.7.7

1.7.8

1.7.9

kuivõrd toodete seisukord Teist tingitud tegevuse tõttu
halvenenud on ja samuti mõistliku käsitlemise tasu
võrra (milles võivad sisalduda uue müügi eesmärgil
tagastatud toodete taaspakendamise kulud).
Ettevõttel on õigus lõpetada Leping igal ajal,
teavitades sellest kirjalikult ette vähemalt üks (1) kuu,
v.a punktis 6 kirjeldatud juhul. Kui Lepingu lõpetajaks
on Ettevõte, on Teil õigus tagastada Ettevõttele
kõik Teie poolt ostuskeemi raames üheksakümne
(90) päeva jooksul enne lepingu lõpetamist ostetud
tooted, mis on müümata ning saada tagasi kogu Teie
poolt selliste toodete eest makstud summa (koos
käibemaksuga) koos kulutustega toodete tagastamise
eest Ettevõttele.
Lepingu lõpetamisel nii Teie kui Ettevõtte
algatusel on Teil õigus tagastada Ettevõttele kõik
tooted (sealhulgas koolitus- ja reklaammaterjalid,
tegevusjuhendid ja partneri tootepakid), mis Te
olete müügiskeemi raames ostnud rohkem kui
üheksakümmend (90) päeva ja mitte rohkem kui üks (1)
aasta enne lepingu lõpetamist ja millest on müümata
90% arvestatuna hinnast (sisaldab käibemaksu),
mis Teie nende eest tasusite, ning millest on maha
arvatud:
i) kõik Teie poolt seoses nende toodetega saadud
boonused ja tulud (makstuna sularahas või muul viisil).
ii) kõik Teie poolt Ettevõttele võlgnetavad summad,
mis on seotud tahes kasutajanumbriga.
iii) mõistlik käsitlemise tasu (mis võib sisaldada uuesti
müümisele kuuluvate toodete taaspakendamise kulu) ja
milles suhtes kehtivad järgmised tingimused:
a)Te ei ole ostnud ega omandanud sellised tooteid
Lepingut rikkudes.
Te tagastate tooted Ettevõttele hiljemalt 14 päeva
jooksul alates Lepingu lõpetamisest ja neid tooteid
ei ole kasutatud ja nad on uuesti müümiseks sobivas
seisundis
Ettevõte ei informeerinud Teid enne ostmist
selgesõnaliselt, et tegemist oli hooajakaubaga;
kaubaga, mille müük on lõpetatud või reklaamiks
ettenähtud toodetega, mille puhul käesolevas punktis
sisalduvad tagasiostu käsitlevad sätted ei kehti.
kui Te olete käibemaksukohustuslane (ja olete
Ettevõtet sellest informeerinud) ja kui Ettevõte
nõustub tooted vastavalt käesolevate eeskirjade
tingimustele tagasi ostma, väljastate Te Ettevõttele
nende kaupade käibemaksu sisaldava arve.
Kui Leping lõppeb punktis 1.7.5 sätestatud tingimustel,
peate toodete eest makstud summa tagasisaamiseks
tagastama tooted Ettevõttele eelpoolnimetatud
aadressile kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates
lepingu lõpetamisest. Kohaletoimetamise eest tasub
Ettevõtte. Ostusumma tasutakse Teile toodete
kohaletoimetamisel või otsekohe, kui tooted on
Ettevõtte valduses.
Lepingu lõppemisel mis tahes põhjusel on Teil õigus
vabaneda Ettevõttega seotud kõigist müügiskeemi
puudutavatest tulevikukohustustest, v.a eeskirjade
punktides 4.9 ja 4.12 sätestatud tingimustel, mis
käsitlevad Ettevõtte äritegevusega seotud konkurentsi
pärast Lepingu lõppemist ning mis jäävad jõusse
pärast Lepingu lõppemist.
Pärast Lepingu lõpetamist mis tahes põhjusel on
Teil õigus saada Lepingu tingimustele vastavaid
boonuseid, v.a juhul, kui:
a) boonuste maksmine oli seotud Ettevõttele
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1.7.10

1.7.11

2
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1
2.1.3.2

2.1.4

tagastatud toodetega (või tooted on tagastatud
teisele partnerile, kellele maksti selle eest boonuseid).
b) Ettevõte on Teile kõik tagasimaksmisele kuuluvad
summad kooskõlas käesolevate sätetega hüvitanud.
c) boonuste tagasimaksmise nõue on esitatud ühesaja
kahekümne (120) päeva jooksul nende saamisest,
sellisel juhul peate tagastama sellised boonused
Ettevõttele otsekohe, kui Ettevõte selleks taotluse
esitab.
d) Ettevõte võib tasaarvestada Teie boonuste summa
Teie poolt Ettevõttele võlgnetava summaga.
Lepingu lõpetamise sätetega kooskõlas oleva teate
puhul, mis on saadetud prioriteetse postisaadetisena
Lepingus toodud aadressile või mõnele muule
aadressile, millest pooled teineteist kirjalikult
teavitavad, loetakse etteteatamise aega alates teate
postitamise kuupäevast.
Teil on õigus registreerida end uue sponsori
juures uuele positsioonile, kui Te ei uuendanud
oma algset positsiooni iga-aastase uuendamise
ajal ja algsel positsioonil ei toimunud viimase
kuue (6) Kvalifikatsiooniperiood jooksul (mis
algab lõpetamise kuupäevast arvestades järgneva
Kvalifikatsiooniperiood esimesel päeval) mingit
tegevust. Partneri positsioon loetakse passiivseks ja
partner võib Lepingu lõpetada ning esitada teisele
sponsorile uue taotluse, kui positsioon on olnud
passiivne alates selle registreerimise kuupäevast ja
viimase kuue (6) Kvalifikatsiooniperiood jooksul ei
ole esitatud ühtegi tellimust. Lõpetanud partneri
abikaasad, alaealised lapsed ja teised pereliikmed
uue positsiooni partneriks ega Eelistatud klient
kandideerida ei saa.

ÄRITEGEVUSE, INTERNETI KASUTAMISE,
TOOTEMÜÜGI JA VÄRBAMISE ARVESTUS

äriskeemi propageerija Ühendkuningriigis. Käesoleva
skeemi järgi müüakse tooteid [toidulisandid,
kehahooldus- ja ilutooted ning nendega seotud
tooted], mida Ettevõte toodab või tarnib ja muid
selliseid tooteid või teenuseid, mida Ettevõtte võib
aeg-ajalt turustada.
Igasugune tegevus, mille käigus äriskeemi
propageerija või osaline veenab kedagi makset
tegema, lubades skeemiga liituvate isikute eest kasu,
on seadusevastane.
Ärge laske end petta lubadustega kergest
sissetulekust.
Partneritel on keelatud ülatoodud avaldust mistahes
moel varjata, peita või kinni katta ja avalduse sisu ei
tohi reklaamis muuta.

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Reklaam

Välja arvatud juhul, kui Ettevõte avaldab reklaami
Teie MannaLehekülgedereklaamimise eesmärgil (kui
need avaldatakse Teie tegutsemisriigis), või kooskõlas
punkti 2.15 sätetega, pole Teil õigust reklaamida
tooteid veebi või muude meediakanalite, nt raadio või
televisiooni vahendusel.
Oma kaubamärkide kaitsmiseks peab Ettevõte
piirama partnerite poolt Ettevõtte või selle toodete
propageerimise eesmärgil loodavaid reklaame..
Ettevõte varustab Teid kasutamiseks mõeldud kohase
reklaamiga. Ettevõtte ja selle toodete reklaamimisel
võib kasutada vaid Ettevõtte poolt valmistatud
reklaammaterjale. Ettevõtte poolt heakskiidetud
reklaame tuleb kasutada sõnasõnaliselt.
Keelatud materjalide hulka kuuluvad muuhulgas
allpool loetletud materjalid, kuid toodud nimekiri ei
ole täielik:
Ettevõtte poolt toodetud vananenud kirjandus, mis ei
ole enam ringluses ja
sõltumatu partneri poolt loodud ja valmistatud
materjalid, mis on vastuolus eeskirjade ja
protseduuride punktidega 2.7, 2.8 või 2.25.
Ettevõtte poolt esitatud reklaamid, mis teevad viiteid
äri- või teenimisvõimalustele, sisaldavad järgmist
nõutavat informatsiooni ja hoiatust:
“Mannatech Swiss International GmbH, Turmstrasse
28, CH 6300 Zug, Switzerland (’Ettevõte’), aadressiga
First Floor, 10 Temple Back, Bristol, BS1 6FL, on sellise

2.3.3

2.4

2.5

2.6
2.6.1
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2.6.2

2.6.3

2.6.4

Kuulutused

Hoolimata partnerite reklaamipoliitikast on Teil õigus
kasutada Ettevõtte poolt kohalikes ajalehtedes,
ajakirjades ja kataloogides reklaamimiseks
ettenähtud liigitatud ärikuulutusi (mitte pikemad
kui kolmkümmend sõna). Teil pole õigust liigitatud
kuulutustesse midagi lisada, sõnastust muuta ega sealt
midagi kustutada.

Reklaam telefoniraamatus

IEt vältida Ettevõtte ja Teie kirjete segiajamist
telefoniraamatus, võiksite end telefoniraamatus
esitleda järgmiselt:
Mannatech® sõltumatu partner		
Partneri nimi
Partneri aadress
Partneri telefoninumber
Kui printer Mannatech’i kõrvale kaubamärgi (™)
sümbolit ei trüki, tuleb reklaami lõppu lisada järgmised
read: ‘Mannatech on Mannatech Swiss International
GmbH registreeritud kaubamärk’. Mitte mingil juhul
ei tohi jääda muljet, et Teie numbrile helistades satub
helistaja Ettevõtte peakontori numbrile.
Teil on keelatud kasutada sellist telefoninumbrit
või tasuta telefoninumbrit, mille puhul numbrite
muutmisel tähtedeks on tulemuseks Mannatech’i või
selle toote nimi või nime osa.

2.6.5

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

Telefonikõnedele vastamine

Teil on keelatud vastata telefonikõnedele viisil, mis
võib jätta helistajale mulje, et ta valis Ettevõtte
peakontori numbri. Mitte mingil juhul ei ole Teil
lubatud vastata telefonikõnele, öeldes: “Mannatech
Limited (või Mannatech Swiss International GmbH)”
või kasutades mõnda muud tuletist Mannatech’i
nimest.

2.7.4
2.7.4.1

Kontoritarbed

Kui Te kasutate seoses Ettevõttega oma nime, peate
alati lisama oma nimele tiitli ‘sõltumatu partner’.
Teie visiitkaardid ja kontoritarbed ei tohi kanda
veebiaadressi mannatechscience.com

Ettevõtte nime, logo või kaubamärkide
kasutamine

Kuna Teil on keelatud toota oma reklaammaterjale,
ei tohi Te kasutada iseseisvalt toodetud
reklaammaterjalidel Ettevõtte nime, logo, kaubamärke
ja/või Ettevõtte toodete nimesid, v.a punktis 2.15
nimetatud juhul.

2.7.4.2

2.8

Teil on lubatud kasutada ainult logo “Mannatech’i
sõltumatu partner”. Teil on keelatud kasutada või
reprodutseerida Mannatech’i või Mannatech Euroopa
logosid, v.a punktis 2.15 nimetatud juhul.
Välja arvatud reklaamimisel või ettevõtte poolt
antud sinu MannaPages edendamiseks mõeldud
juhendite puhul ei või te kasutada nime Mannatech
või selle mis tahes kaubamärke enda äritegevuse,
korporatsiooni, internetinime (või lähtekoodi) ega
e-posti osana, sealhulgas metamärgid ja/või lähte-/
otsimiskoodid. Osanikud, kes kasutavad Mannatechi
kaubamärke ettevõtte loata, peavad loobuma taoliste
kaubamärkide õigusest ettevõttelt kompensatsiooni
saamata.
Teil on keelatud kasutada Ettevõtte juhtkonna liikmete,
konsultantide ja Ettevõttega seotud sportlaste ja
kuulsuste nimesid, v.a kui see on Ettevõtte poolt heaks
kiidetud materjalides täpselt sätestatud või v.a punktis
2.15 sätestatud juhul.
Teil on keelatud kasutada materjalides muude
ettevõtete, haiglate ja asutuste nimesid ning selline
käitumine on vastuolus eelnimetatud nimesid kaitsvate
kohaldatavate kaubamärgiseadustega.

Mannatech’i tooteid nendena.

2.9

Teil on õigus terviklikuna paljundada Ettevõtte poolt
toodetud tooteedendusmaterjale kasutamiseks
oma äritegevuses. Õppematerjale võib kasutada
VAID täpselt samas sõnastuses ja TERVIKUNA.
Samuti tuleb neid kasutada vastavalt reeglitele, mis
kehtivad sellesse õppematerjalide kategooriasse
kuuluvate materjalide osas. Teil ei ole õigust
paljundada ega salvestada Ettevõtte poolt loodud
heli- või videomaterjale. Igasugune salvestamine ja
paljundamine on rangelt keelatud, autoriõigused
kuuluvad Ettevõttele.

2.10
2.10.1.

2.10.2.

Kolmandate osapoolte materjalide
koostamine ja kasutamine

Igasuguseid müügiabi-, üld- ja muid materjale, mis ei
ole toodetud Ettevõtte poolt, käsitletakse ‘kolmandate
osapoolte materjalidena’. Selle mõiste alla mahuvad
igasugused müügiabi- ning trüki-, heli-, video- ja
elektroonilised formaadid.
Materjale loetakse üldisteks, kui mis tahes muu
ettevõte saab neid kasutada meie otsemüügis või
mitmetasandilises turunduses.
Teil on keelatud luua, müüa ja levitada kolmandate
osapoolte materjale, mis võivad luua seoseid
Mannatech’i toodetest, Mannatech’i toodetes
kasutatavatest koostisainetest ja/või glükotoitainetest
tuleneva kasuga seoses mõne kindla haiguse,
haigusprotsessi või haigusega seonduva väitega,
või mis on vastuolus eeskirjade ja protseduuride
punktidega 2.8 ja 2.25. Teil on kohustus kasutada
seoses Ettevõtte või Ettevõtte tegevuse,
kompensatsiooniplaani, teiste partnerite koolitamise
ja Ettevõtte toodete esitlustega ainult Ettevõtte poolt
heaks kiidetud või Ettevõtte poolt esitatud materjale.
Kõik kasutatavad materjalid peavad vastama nõuetele,
mis kehtivad riigis, kus neid esitletakse.
Lisaks punktis 2.7.3 sätestatud nõuetele on Teil õigus
kasutada üldmaterjale vaid siis, kui:
need materjalid ei sisalda infot Ettevõtte, selle
kontori, käibemaksukohustuslase numbri ega muude
Ettevõttega seotud oluliste numbrite kohta ega
muud infot, mille järgi saab välja selgitada Ettevõtte,
selle tooted, kaubamärgid, toodete koostisained või
kompensatsiooniplaani, ja
need materjalid ei ole koostatud kasutamiseks üksnes
seoses Mannatech’i toodete tooteedendusmüügi,
ärivõimaluste ega väidetega sissetuleku kohta.

2.11
2.12

2.12.1

2.12.2

Toodete esitlemine

Teie kui sõltumatu partner teate, et Mannatech’i
tooted ei ole hea ja tasakaalustatud dieedi, ravi
ega konkreetsete haiguste ennetamise või ravi
meditsiinilise standardi aseaine, ja seetõttu ei esitle Te

Heakskiidetud õppe- ja
tooteedendusmaterjali reprodutseerimine

2.12.3

Mannatechi patentide kasutamine
Mannatechi toodete reklaamimisel

Mannatechi toidulisanditoodetele ei või teha
ühtegi patenditaotlust, välja arvatud juhul, kui need
nõudlused on Mannatechi poolt oma toodete jaoks
loodud siltidel või reklaammaterjalides.
Mannatechi patendis mainitud glükotoitained ei ole
mõeldud ega väidetud ravima patendis nimetatud
mis tahes häireid ning iseenesest võetuna on osanikel
rangelt keelatud kasutada Mannatechi patente ja/
või nende mis tahes lõike Mannatechi toodete
reklaamimisel.

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks
Tunnustuste kasutamine

Tunnustused. Partner ei kasuta Mannatech’i toodete
müügil tunnustusi, mis seostavad Mannatech’i
toodetest, Mannatech’i toodetes kasutatavatest
koostisainetest ja/või glükotoitainetest tulenevat kasu
mõne kindla haiguse, haigusprotsessi või haigusega
seonduva väitega. Partner on kohustatud esitama
Mannatech’ile kõik kasutuses olevad tunnustused, mis
peavad olema allkirjastatud, varustatud kuupäevaga ja
sisaldama tunnustuse andnud isiku täielikku aadressi.
Ärivõimaluste alased kohtumised. Ärivõimaluste
alaste kohtumiste läbiviija võib vastavalt punktidele
2.12.1, 2.25 ja 2.8 anda kohtumisel osalejatele
võimaluse esitada tunnustusi oma üldise heaolu ja
tervise paranemise kohta (sellistes tunnustustes ei
tohi seostada Mannatech’i toodetest, Mannatech’i
toodetes kasutatavatest koostisainetest ja/või
glükotoitainetest tulenevat kasu mõne kindla haiguse,
haigusprotsessi või haigusega seonduva väitega), mida
nad on pärast Ettevõtte toodete kasutamist kogenud.
Tunnustuste esitamise ajal tuleb demonstreerida ka
asjakohaseid lahtiütlusi (vt allpool olevat teksti).
Lahtiütlus: Mannatech’i toidulisandid on loodud
eesmärgiga toetada üldist head enesetunnet ja
säilitada hea tervis. Mannatech esitab neid väiteid
ainult nende toodete puhul, millel on Mannatech’i
tootemärk või mille teave sisaldub Mannatech’i poolt
heakskiidetud tooteedendusmaterjalides. Mannatech’i
toidulisandeid ei reklaamita haiguste ennetamiseks
ega ravimiseks, need ei asenda arsti poolt ettenähtud
ravi ega tõendatud ravi.
Salvestamine. Salvestamine (heli-, video- või muul
salvestis) ei ole ärivõimaluste alasel koosolekul lubatud
ja seda on õigus viia läbi vaid koosoleku korraldajal ja/
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2.12.4
2.12.5
2.12.6

2.12.6.1
2.12.6.2
2.12.6.3

2.12.6.4

2.12.7

2.13

või koosoleku juhatajatel.
Reserveeritud edasiste täienduste jaoks
Reserveeritud edasiste täienduste jaoks
Mannatechi süsteemide Uth™ ja TruHealth™ tooted.
Partnerid saavad kirjutada soovitusi ja kasutada
enne-ja-pärast-pilte Mannatechi süsteemide Ūth ja
TruHealth toodete kohta järgmisel eeldusel.
kõik avaldused on tõesed;
kõik avaldused on asjakohased;
kõiki avaldusi on võimalik kontrollida ja tõendada
ning esitatakse märkus, et eri inimeste puhul võivad
tulemused erineda.
Kõik enne-ja-pärast-pildid järgivad suuniseid, mis on
toodud veebisaidil photos.mannatech.com (olenemata
teie soovist saata fotosid Mannatechile või nende
saatmata jätmisest).
Fotod, videokassetid ja muu meedia. „Enne ja pärast“
fotod, videokassetid ja muud salvestatud meediumid,
mis viitavad seosele Mannatech’i toodetest,
Mannatech’i toodetes kasutatavatest koostisainetest
ja/või glükotoitainetest tulenevale kasule mõne kindla
haiguse, haigusprotsessi või haigusega seonduva
väite puhul, on rangelt keelatud, v.a käesolevates
eeskirjades ja protseduurides toodud juhtudel.

2.15.5

2.15.5.1

2.15.6
2.15.6.1

2.15.6.2

Online müügikanalite kasutamine

2.13.1

Partneritel on keelatud müüa Mannatech’i tooteid
veebioksjonite saitidel, virtuaalsetes ostukeskustes ja
muus online müügimeedias.

2.15.6.3

2.14

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks

2.15.6.4

2.15

Interneti lehekülgede, elektroonilise
meedia ja ettevõtte kaubamärkide
registreerimine

2.15.6.5

2.15.1

2.15.2

2.15.2.1
2.15.2.2
2.15.2.3

2.15.3

2.15.4

Interneti kasutamine. Ettevõte haldab veebilehte www.
mannatech.com ja pakub partneritele kasutamiseks
vastavaid veebilehti (“MannaLeheküljed”) (kui need
avaldatakse Teie tegutsemisriigis). Partnerid võivad
kasutada ka oma veebisaite, blogisid ja muud
elektroonilist meediat (nagu nt YouTube, MySpace,
Facebook, Twitter jms), edaspidi nimetatud “Partneri
veebisaidid,” et Ettevõttega seotud tegevust
kooskõlas alljärgnevate sätetega reklaamida.
Registreerimise nõue. Teil on kohustus registreerida
iga veebisait, blogi või muu Ettevõttega seotud
tegevuses kasutatav elektroonilise meedia kanal 10
(kümne) tööpäeva jooksul alates sellise veebisaidi
loomisest, esitades selleks oma nime, kasutajanumbri,
lehekülje URLi ja sellele pääsemiseks vajalikud
paroolid. Eelnimetatud andmed saab esitada:
saates vajalikud andmed e-posti teel aadressile:
lec-registration@mannatech.com
faksides vajalikud andmed numbrile 972 471 5619; või
saates vajalikud andmed posti teel aadressile
Mannatech Inc,
Attn: Legal Department,
600 S. Royal, Suite 200, Coppell, Texas 75019.
Partnerid on kohustatud järgima Ettevõtte nime,
kaubamärkide, autoriõiguste, tootenimede
ja koostisainete kasutamisel ning toodete ja
ärivõimaluste üle arutamisel oma tegutsemisriigis
kehtivaid reegleid. Partnerid on kohustatud avalikkust
sõnaselgelt teavitama, et nad on Mannatech’i
sõltumatud partnerid.
Lingid korporatsiooni lehekülgedel. Osanikud võivad
lisada otselingi internetileheküljelt enda MannaPages

2.15.6.6

2.15.7

2.15.8

2.16

(kui need avaldatakse Teie tegutsemisriigis)
leheküljele, aadressile www.mannatech.com ning mis
tahes muule ettevõtte kontrollitavale URL-lile, mis on
konkreetselt loodud Euroopas kasutamiseks. Osanik
võib ka lisada otselingi oma MannaPages leheküljelt
osaniku leheküljele.
Otsingumootorid. Partneritel on õigus teha interneti
otsingumootoritest oma MannaLehekülgede
veebisaidile ja partnerite veebisaitidele otselink,
eeldusel et otsingu parameetrid (metamärgendid,
otsingu- ja lähtekoodid jms) vastavad nõuetele.
Teil ei ole õigust kasutada veebisaitidel selliseid
võtmesõnu, veebireklaame ega otsinguparameetreid,
mis suunavad konkreetsetele haigustele, haigusega
seonduvatele väidetele või haigusprotsessidele.
Välistatud tegevused. Partneri veebisait ei või:
sisaldada elemente (tekst, tunnustus, heli, foto, video
vms), mis kinnitab või annab mõista, et Mannatech’i
tooted, Mannatech’i toodete koostisained või
glükotoitained ravivad, leevendavad või hoiavad
ära konkreetseid haigusi, haiguskahtlusi või
haigusprotsesse;
linkida teisele veebisaidile, mis sisaldab kinnitusi selle
kohta, et Mannatech’i tooted, Mannatech’i toodete
koostisained või glükotoiduained ravivad, leevendavad
või hoiavad ära konkreetseid haigusi, haiguskahtlusi
või haigusprotsesse;
sisaldada URLis Ettevõtte, Ettevõtte tootenimede
ja kaubamärkide ega haiguste/haigusseisundite
nimetusi;
sisaldada elemente (tekst, tunnustus, heli, foto, video
vms), mis moonutab avalikkusele Mannatech’i, selle
tooteid või ärivõimalusi;
pakkuda Mannatech’i tooteid teise ja/või üldise
tootenime all, kas andes tootele uue nime, märgistuse
või pakkides toote uude pakendisse ja
kasutada e-kaubandust teisiti kui pakkudes otselinki
MannaLehekülgede veebisaidile või veebisaidile
www.mannatech.com.
Vastutus veebisaidi eest. Ettevõte loeb partneri
veebisaidil sisalduva materjali eest vastutavaks
partnereid ja kõiki partneri veebisaidi sisu koostanud
isikuid.
Õiguste reserveerimine. Ettevõttele, selle
võtmeisikutele, juhtidele, töötajatele, partneritele,
kaubamärkidele, omandile, toodetele või
äritegevusele viitava eeskirju eirava või solvava sisuga
materjali kõrvaldamiseks veebist jätab Ettevõte
endale õiguse kasutada lisaks Ettevõttepoolsele
distsiplinaarmenetlusele mis tahes ja kõiki õiguslikke
meetmeid, sealhulgas kohtuliku keelu kohaldamist.
Distsiplinaarmenetluse tulemusel rakenduvad
sanktsioonid on sätestatud punktis 6.12.13 ja need
ulatuvad hoiatusest kuni partneri lepingulise suhte
lõpetamiseni.
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Teil on keelatud anda oma paroole teistele isikutele
eesmärgiga võimaldada neile ligipääs veebilehe
informatsioonile. Igasugune intraneti väärkasutus toob
vastavalt eeskirjade järgimise distsiplinaarmenetlusele
kaasa partneri distsiplinaarvastutuse.

2.17

2.17.1

2.17.2

2.17.3

2.17.4

2.17.5

Ettevõtte Interneti kasutamise juhtnöörid

Ettevõte võib võimaldada (kuid pole selleks
kohustatud) Teile ligipääsu parooliga turvatud intraneti
veebisaidi informatsioonile. See informatsioon on
üksnes partneritele mõeldud teabe saamise vahendiks.
Toimimaks kooskõlas seadusega on partneril keelatud
kasutada paroolidega kaitstud veebilsaidi osi
värbamiseks ja/või toodete müümiseks. Nende osade
all mõeldakse tunnustusi, teadetetahvlit, videoid
ja voogvideoid (raamatukogu alajaotuses ühise
nimetuse all “Videod”), kuid sellega loetelu ei piirdu.

2.18

Te olete kohustatud järgima elektroonilise side
seadust ning ei tohi otseturunduse eesmärkidel võtta
ühendust eraisikute või ettevõtetega, kasutades
nende elektroonilisi kontaktandmeid (v.a telefon),
välja arvatud juhul, kui eelnimetatud isikud on andnud
nendega ühenduse võtmiseks nõusoleku (loa) või kui
selliste isikute andmed on saadud toodete varasema
müügi käigus ja need isikud ei ole keeldunud
pöördumisest nende poole otseturunduse eesmärgil.
Teie vastutate selle eest, et enne otseturunduse
eesmärgil elektroonilise sidevõrgu kaudu ühenduse
võtmist on kirjasaaja käest saadud nõusolek. Võttes
ettevõtete või isikutega ühendust telefoni või faksi
teel, peate teatama neile oma nime, samuti aadressi
või tasuta telefoninumbri, mille kaudu saab võtta
Teiega ühendust.

Kirjavahetus e-posti teel

Teil on õigus kasutada Ettevõtte informatsiooni
vahendamiseks oma alluvatele e-posti. Teie üksi
kannate vastutust selle eest, et enne kirjalike teadete
edastamist oma alluvatele ja/või sama taseme
organisatsioonidele saadetud e-kirjade sisu vastab
partnerite eeskirjades ja protseduurides sätestatule
ning kohaldatavatele õigusaktidele. Partnerite suhtes,
kes seda reeglit rikuvad, rakendatakse eeskirjade
järgimise distsiplinaarmenetlust.
Postiloendist kõrvaldamist soovivad e-kirjade saajad
peavad saatjat sellekohasest soovist teavitama.
Vastavalt seadusele on Teil kohustus eemaldada
soovija postiloendist viivitamatult pärast sellise teate
saamist.
Partnerid ei tohi saata teistele partneritele ega
võimalikele klientidele käesolevate eeskirjade ja
protseduuride punkte 2.7, 2.8 või 2.25 rikkuvaid
materjale ega nendest tehtud väljavõtteid.
Rangelt on keelatud saata omaalgatuslikult e-kirju
ja/või postitada veebipõhistele infotahvlitele
elektroonilisi sõnumeid eesmärgiga reklaamida
Ettevõtet, kompensatsiooniplaani ja/või tooteid.
Võimalik jututubades osalemine toimub Teie omal
vastutusel, Te vastutate oma sõnumite sisu eest
ning olete seejuures kohustatud järgima mis tahes
elektroonilises formaadis esitatud ravimite, toodete ja
sissetulekuvõimaluste esitlemist keelavaid Ettevõtte
reegleid.
Ettevõte võib e-posti teel (kui Te olete Ettevõttele
teatanud oma e-posti aadressi) teavitada
Teid tulevastest üritustest või edastada üldist
informatsiooni. Kui Te ei soovi selliseid kirju saada,
võtke käesolevas dokumendis toodud e-posti aadressil
ühendust partnerite suhtekorraldusosakonnaga.
Ettevõtte e-posti aadresside andmebaas on mõeldud
üksnes ettevõttesiseseks kasutamiseks ning partnerite
andmeid ei müüda ega vahetata mitte mingil juhul.
Parner ei tohi kasutada Success Tracker™-it (kui
need avaldatakse Teie tegutsemisriigis), oma
MannaLehekülgede (kui need avaldatakse Teie
tegutsemisriigis) e-posti aadressi või muud Ettevõtte
äritegevuse vahendit või süsteemi, et saata e-posti
teel, postitada, alla laadida, salvestada või levitada
mis tahes materjale ega saada juurdepääsu
materjalidele, mis on (1) siivutud, solvavad,
ähvardavad, teadvalt väärad või laimavad, või mis
muul moel rikuvad seadust või õhutavad teisi seadust
rikkuma või (2) kahjustavad Ettevõtte mainet, on
Ettevõttele häbistavad või halvustavad Ettevõtte
tooteid, juhtkonda või partnereid. Peale selle on
partneritel keelatud kasutada Success Tracker’it,
oma MannaLehekülgede e-posti aadressi või muud
äritegevuse vahendit või süsteemi, et levitada oma
isiklikke sõnumeid, saata ahelkirju või edastada või
laadida alla autoriõigusega kaitstud materjale, mille
reprodutseerimiseks pole luba antud. Selle reegli
rikkumine võib tuua kaasa distsiplinaarvastutuse.

Teavitamine faksi teel

2.19

2.19.1

2.19.2

2.19.3

2.19.4

2.20

2.20.1
2.20.2

2.20.3
2.20.4

2.21

2.21.1

Meediakontaktid

Kõik ajakirjanike päringud (raadiost, televisioonist,
ajalehtedest, ajakirjadest või muudest pedioodilistest
väljaannetest või meediakanalitest) tuleb suunata
Mannatech’i Euroopa peakontorisse. Partnerid, kes
võtavad meediaga ühendust või kellega meedia otse
või vahendaja kaudu ühendust võtab, ei tohi mitte
mingil viisil osaleda meediaga suhtlemises. Teil ei ole
selleks volitust ja Teil on keelatud Ettevõtet esindada,
kui meedia Teiega ühendust võtab.
Personaalsed esinemised – Teil on keelatud esindada
Ettevõtet televisioonis, kaabeltelevisioonid või
raadios ilma Ettevõttelt selleks eelnevat kirjalikku luba
saamata.
Suhtekorraldus – Teil on keelatud kasutada
suthekorraldusvahendina meediat, sealhulgas, kuid
mitte ainult uudistesaateid, artikleid ja vestlussaateid.
Teatamine kohtumistest – avalike kohtumiste
teated ajalehtedes või perioodilistes väljaannetes
peavad olema kooskõlas siintoodud eeskirjade ja
protseduuride sätetega. Täpsemalt, need ei tohi
sisaldada mitte mingisuguseid vihjeid sissetulekule
või meditsiini/haigustega seotud väidetele või viideid
haiguste nimetustele.

Messid ja näitused

Teil on õigus tegelda Mannatech’i toodete müügiga
messidel, näitustel või muudel avalikel üritustel.
Kõikide üritustel osalemiseks vajalike lubade,
sissepääsude, ekspositsioonipindade jms tagamine on
sõltumatu partneri ülesanne ja tema vastutusel.
Sõltumatu partner peab olema kogu ürituse jooksul
oma väljapaneku juures pidevalt ise kohal.
Messidel ja näitustel on lubatud eksponeerida
vaid materjale, mis ei ole vastuolus eeskirjade ja
protseduuride punktidega 2.7, 2.8 või 2.25 ja Te
olete kohustatud tutvustama end kui Mannatech’i
sõltumatut partnerit.

Jaemüük

Ettevõte on valinud oma ärivõimaluste jagamise
meetodiks võrkturunduse. See põhineb on näostnäkku kontaktidel teiste isikutega, kes võivad
olla huvitatud toodetest või soovida kõnealusest
ärivõimalusest osa saada. Kuna valitud on selline
turundusmeetod ja sõltumatud müügipartnerid
panustavad oma aega, energiat ja ressursse äri
ülesehitamisse, on Ettevõtte ja kõigi partnerite
ülesandeks pidev toetus võrkturundusele.

Lehekülg 10 – OLULISED juhised tegutsemiseks Mannatech’i äritegevuses

2.21.2

2.21.3

2.21.4

2.21.5

2.21.6

2.21.6.2
2.21.6.3

2.21.6.4
2.21.6.5

2.21.7

Te võite müüa või esitleda Ettevõtte tooteid (1)
kontorites või muudes privaatsetes kohtades,
kuhu avalikkusel puudub juurdepääs või mis ei ole
avalikkuse vaateväljas; või (2) spetsialistide büroodes,
kuhu pääseb vaid eelneval kokkuleppel, sealhulgas,
kuid mitte ainult ilusalongid, spaad, arstikabinetid ja
hambaravikabinetid. Teie õigused müüa käesoleva
punkti alusel Ettevõtte tooteid võivad alluda riiklikele
õigusaktidele või muudele valitsusasutuste või
kutseorganisatsioonide kehtestatud reeglitele või
normidele. Teie ainuvastutusel on kõikide Ettevõtte
toodete müümist reguleerivate õigusaktide, reeglite ja
normide järgimine.
Teil ei ole õigust müüa ega eksponeerida Ettevõtte
tooteid alalises jaemüügiasutuses. Siia kuuluvad
kaubanduskeskused, ilutoodete kauplused,
toidukauplused, apteegid, ajalehekioskid, tervisepoed,
müügiautomaadid ja kirbuturud, kuid see loetelu pole
täielik.
Teil on õigus pakkuda Ettevõtte tooteid alalises
jaemüügiasutuses tingimusel, et (1) selle omanikuks on
partner, (2) kauplemiskoha eesmärgiks on edendada
heaolu ja alternatiivmeditsiini, (3) klientidel on võimalik
saada Ettevõtte toodete kohta konsultatsiooni, (4)
kasutatakse ainult Ettevõtte poolt heaks kiidetud
reklaammaterjale ja (5) Ettevõtte tooteid hoitakse
lukustatud vitriinis, leti taga, eraldi ruumis või mujal
iseteenindusalast eemal.
Teil ei ole õigust Ettevõtte tooteid uuesti märgistada
või mingil moel märgistust muuta. Lisaks ei ole Teil
õigust tooteid taaspakendada ega taastäita ning Te
peate müüma tooteid avamata originaalanumates.
Rikkumise kordasaatmisel ähvardab Teid
kriminaalvastutusele võtmine ja/või tsiviilhagi korras
kahjunõuete esitamine Teie vastu.
Toote jaemüük. Teie peamine ülesanne on hankida
vastavalt partnerlepingule jaeklientidelt Ettevõtte
toodete tellimusi. Ettevõtte toodete omandiõigus
läheb üle otse Teile ja Teilt läheb omandiõigus üle
asjaomasele kliendile. Teil on õigus müüa Ettevõtte
tooteid jaemüügihinnaga ja teenida müügilt kasumit.
Teil on kohustus anda jaeklientidele Ettevõtte poolt
heaks kiidetud vormis müüki tõendav kviitung.
Käibemaksukohuslasest partner ei pea esitama
käibemaksuarvet, välja arvatud juhul, kui klient
seda nõuab. Kui jaeklient nõuab arvet ja juhul,
kui tasu ei ületa 100 €, peab käibemaksuarve
sisaldama üksnes järgmist: partneri nimi, aadress ja
registreerimisnumber, tarneaeg, tarnitud kaupade
identifitseerimiseks piisav kirjeldus, maksmisele
kuuluv kogusumma (sh käibemaks) ja iga sissenõutava
käibemaksumäära kohta maksmisele kuuluv
brutosumma koos käibemaksuga ja rakendatav
käibemaksumäär.
Käibemaksu sisaldava summa käibemaksuosa
arvutamiseks korrutatakse arve kogusumma
käibemaksu osa murdarvuga (praegu 7/47).
Te ei tohi küsida jaekliendilt raha enne kauba tarnimist.
Teie jaeklientidel on võimalik esitada tellimus otse
tellimisosakonda tasuta telefoninumbril 800 0111522.
Seejuures peavad nad esitama Teie kasutajanumbri,
mille ees on täht ‘R’ ja Ettevõte toimetab toote otse
neile.
Soovitatav jaehind. Ettevõtte poolt antud
jaemüügihinnad on soovitusliku iseloomuga. Teil

2.21.8

2.22

on õigus müüa tooteid sellise hinnaga, nagu Te ise
soovite.
Teil on kohustus informeerida müügiprotsessi
käigus ostjat õigusest tellimus tühistada. Te
peate võimaldama jaeklientidel tühistada tellimus
neljateistkümne tööpäeva jooksul ja täies ulatuses
tagastama nende poolt makstud summad
kolmekümne päeva jooksul alates tühistamisteate
esitamisest. Kui Ettevõte peab toodetega
rahulolematule jaekliendile Teie nimel raha
tagastama, arvestatakse tagastatud summa Teie
komisjonitasudest maha ja Teie suhtes rakendatakse
distsiplinaarvastutust.

Toodete loomadel kasutamise
propageerimine
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2.24.1

2.24.2

2.24.3

2.24.4

Mannatech’i tooted on mõeldud kasutamiseks
inimestele. Igasugune propaganda, et tooteid võiks
kasutada loomadel, on keelatud.

2.23

2.23.1

2.23.2

2.23.3

2.23.4

2.24

Ettevõtte vääresitlus

Ettevõtte, kompensatsiooniplaani, töötajate ja
toodete esitlemist pettuslikul, laimaval või eksitaval
moel käsitletakse Lepingu rikkumisena, mis võib
viia Lepingu lõpetamiseni, kui Ettevõtte sellisest
käitumisest teada saab.
Teil on keelatud viidata Mannatech’i poolt läbi
viidud või rahastatud uuringutele ja väljaannetele
ilma Mannatech’i osalemist sellistes uurimistöödes
selgesõnaliselt avaldamata.
Teil on keelatud viidata uuringutele ja väljaannetele,
mida on läbi viinud, rahastanud või milles on muul
moel juhtivat osa etendanud Mannatech’i sõltumatu
partner, ilma sõnaselgelt avaldamata, et uuringu/
väljaande valmimist viis läbi, finantseeris või selles
etendas muul moel juhtivat osa Mannatech’i sõltumatu
partner, kes saab Mannatech’i toodete müügi eest
tasu.
Teil on keelatud viidata väljaandele, mida esitletakse
otseselt või kaudselt teadusliku väljaandena ja mis
on avaldatud Mannatech’i sõltumatu partneri poolt,
ilma sõnaselgelt avaldamata, et väljaannet kontrollib
Mannatech’i sõltumatu partner, kes saab Mannatech’i
toodete müügi eest tasu.
Teil on keelatud viidata Fisheri Instituudi uuringutele
või väljaannetele, ilma sõnaselgelt avaldamata, et
uuringu läbiviimise või väljaande avaldamise ajal oli
Fisheri Instituudil sõltumatu partneri staatus.

Kompensatsiooniplaan ja sissetulek
Vääresitlused

Teenimisvõimalusi kompensatsiooniplaani raames
mõjutavad mitmed asjaolud, sealhulgas isiku
võimekus ja visadus. Te ei tohi teha avaldusi, mis
viitavad tulevaste partnerite teenimisvõimalustele,
välja arvatud Ettevõtte trükistes esitatud kujul;
või partnerite isiklikele sissetulekutele, lisamata
seejuures, et teenitav sissetulek ei pruugi anda head
ülevaadet keskmise või tüüpilise partneri tavapärasest
sissetulekust. Esitamaks korrektselt võimalikke või
keskmisi teenitavaid tulusid, peavad partnerid lähtuma
Ettevõtte poolt koostatud sissetulekute statistikast.
Kogu sissetulek tuleb toodete müügist.
Vääresitlused sissetuleku teenimise ja
kompensatsiooniplaani kohta hõlmavad, kuid mitte
ainult, järgnevat:

2.24.5
2.24.6

2.24.7
2.24.8

2.24.9
2.24.10
2.24.11

2.24.12

2.24.13

2.25

2.25.1

2.25.2

kompensatsiooniplaani tutvustamine ilma (i)
sõnaselgelt kokku leppimata, et ainuüksi uute
partnerite registreerimise või sponsoreerimise
eest tasu ei saada ja (ii) esitamata nõuetekohaseid
kompensatsiooni suurust näitavaid avaldusi;
kompensatsiooniplaani tutvustamine, jättes
seejuures informeerimata asjaolust, et peale esmase
sisenemistasu (mis on vajalik, et saada partneriks)
ei ole edaspidi partneri staatuse saamiseks või
säilitamiseks jätkuvat ostude sooritamise nõuet.
lepingu tutvustamine potentsiaalsetele partneritele,
esitlemata enne värvatud isikute poolt avalduse ja
lepingu allkirjastamist kõiki sisenemise ja edutamise
tasemeid, selgitades seejuures Eelistatud klient ja
partneri jvõimaluste vahelist erinevust .
automaatse tellimuse (AT) tutvustamine,
avaldamata seejuures, et AT ei ole kohustuslik,
et seda tehakse 12 korda aastas, selle maksumus
võetakse automaatselt maha esitatud deebet-/
krediitkaardilt või debiteeritakse pangakontolt ning
valitud tooted saadetakse esitatud aadressile igal
Kvalifikatsiooniperiood, kuni Ettevõte saab kirjaliku
avalduse AT lõpetamisese kohta. Allahindlus varieerub
sõltuvalt tootevaliku muutumisest.
otsene või kaudne väide, et kõik isikud, kes selle äriga
tegelema hakkavad, on väga edukad.
vääresitlus selle kohta, kui palju keskmine partner
selles äris tegutsedes teenida võib (näiteks ei tohi
Te potentsiaalse tulu demonstreerimiseks näidata
Ettevõtte poolt väljastatud tasuteatisi).
vääresitlus kulude kohta, mis võivad keskmisel partneril
äritegevusega kaasneda.
vääresitlus ajahulga kohta, mis kulub keskmisel partneril
äritegevuseks, sissetuleku teenimiseks ja juhi taseme
saavutamiseks. Te ei tohi kinnitada ega viidata, et
rahateenimine on selles tegevuses suhteliselt lihtne, küll
aga võite väita, et osaleja edu sõltub tema töövõimest
ja usinusest.
vääresitlus selle kohta, et Teie moodustate selle isiku
jaoks alaliini;
igasuguste eksitavate, petturlike ja ebaõiglaste
värbamismeetodite kasutamine.
garantiide, esitluste ja avalduste arutamine ja andmine
Ettevõtte toodete kohta viisil, mis on vastuolus
Ettevõtte poolt koostatud matejalidega.
Ettevõte, selle toodete ja/või äriplaani propageerimine
ühenduses Ettevõttega seotud laovarude või osakute
müügiga.
alluvate müügiorganisatsioonide andmete
moonutamine või ennistamine ristsponsoreerimise,
sunni ja/või mitme positsiooni kasutamise kaudu.

2.25.3

2.25.4

2.25.5

2.26

2.26.1

2.26.2

2.27
2.28

3
3.1

3.1.1

Tooteid puudutavad pretensioonid ja
väärtõlgendused

Keelatud on teha otseseid, kaudseid või vihjamisi
meditsiiniga seotud või muid avaldusi seoses
haiguste ärahoidmise, ravimise või leevendamisega
Ettevõtte toodete kasutamisel. Lisaks sellele ei või
Te:
teha Ettevõtte toodete kohta ühtki avaldust
(suuliselt, kirjalikult või muul viisil), mis rikuks
eeskirjade ja protseduuride punkte 2.7, 2.8 või
käesoleva paragrahvi sätteid.
seoses Ettevõtte toodetega arutada, anda
garantiisid ja teha esitlusi või avaldusi viisil, mis
rikuks eeskirjade ja protseduuride punkte 2.7, 2.8
või käesoleva paragrahvi sätteid.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

kasutada või levitada toodete turustamise või
kompensatsiooniplaani reklaamimise eesmärgil
materjale, mis on vastuolus eeskirjade ja
protseduuride punktidega 2.7, 2.8 või käesoleva
paragrahvi sätetega.
taasmärgistada või mis tahes moel muuta Ettevõtte
toodete märgistust. Lisaks on Teil keelatud
Ettevõtte tooteid taaspakendada või taastäita ning
Te peate müüma Ettevõtte tooteid üksnes avamata
originaalanumates.
kasutada eraisikutest kolmandate isikute,
äriühingute ja/või origanisatsioonide (nt
Mannatech’i Eelistatud klients, Fisher Instituut
jt) abi pettuslikul või eksitaval viisil ühenduses
Mannatech’i toodete propageerimisega.

Ettevõtte üritused

Kalendriaasta jooksul pakub Ettevõte erinevad
üritusi sõltumatute partnerite koolitamiseks, nende
teavitamiseks uutest ja olemasolevatest toodetest,
uutest turundus- ja koolitustööriistadest, äritegevuse
arendamise tehnikatest ning partnerite eeskirjade ja
protseduuride järgimisest. Sõltumatutel partneritel
on väga soovitatav osaleda sellistel Ettevõtte poolt
sponsoreeritud üritustel.
Kohtumiste vormis toimuvatel Ettevõtte üritustel
on Teil keelatud salvestada (heli-, video-, foto-,
elektoonilist jm salvestust võimaldavate vahendite
abil) kõnesid ja kõnede juurde kuuluvaid visuaalseid
abivahendeid. Ettevõte võib edastada sõltumatutele
partneritele kasutamiseks kirjalikke materjale ja/või
postitada materjale oma veebisaidil.

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks
Ettevõtet Mannatech kahjustav käitumine

Kui partner tegutseb viisil, mida Mannatech
peab oma äranägemisel ettevõtet kahjustavaks,
rakendab Mannatech kõnealuse partneri suhtes
sanktsioone. Rakendatava sanktsiooni raskusastme üle
otsustab
Mannatech oma äranägemisel ning see võib ulatuda
partnerile katseaja määramisest kunipartneri ja
ettevõtte vahel sõlmitud lepingu lõpetamiseni.

RAHVUSVAHELISED EESKIRJAD
Kuidas käib rahvusvaheline äritegevus

Tegevusriigid. Mannatechil on lubatud äritegevus
riikides, mis on esitatud elektrondokumendis MOD
1817633 (“tegevusriigid”). Välja arvatud juhul, nagu on
käesolevalt konkreetselt lubatud, ei või Mannatechi
iseseisvad osanikud äritegevust teostada (ettevõtet
reklaamida ja/või tooteid müüa) mujal riikides kui
kinnitatud tegevusriikides.
Müügiks pakutavad tooted. Tootepakkumised
võivad riigiti erineda. Mannatechi iseseisvad
osanikud pakuvad ainult tooteid, mis on konkreetses
tegevusriigis kasutamiseks vastavalt kinnitatud
ja märgistatud. Palun vaata iga tegevusriigi
tootenimekirja.
Käivitamiseelne tegevus. Kui Mannatech otsustab uues
riigis äritegevust alustada, väljastab ta pressiteate ning
määrab ametlikult kuupäeva, millal uus riik avaneb.
Riigiseaduste järgimine. Te peate järgima
iga tegevusriigi kõiki seadusi, maksuseadusi,
immigratsiooniseadusi, reegleid ja regulatsioone. Te
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3.1.5

3.1.6

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

võite kasutada ainult ettevõtte poolt selles tegevusriigi
jaoks heaks kiidetud reklaamimaterjale ja müüa ainult
selle riigi jaoks kinnitatud tooteid. Te nõustute antud
tegevusriigis ainuvastutavana seaduslikult iseseisvat
äritegevust teostama.
Teistesse riikidesse reisimine. Tegevusriigist erinevasse
riiki reisimisel Mannatechi iseseisvad osanikud ei tohi:
• reklaamida ettevõtet, karjääri- ja
kompensatsiooniplaani ega tooteid;
• pakkuda ettevõtte tooteid müügiks või levitamiseks;
• paljundada või ise luua pabermaterjale levitamiseks;
• vastu võtta registreerimis- või Püsiklienditasu
kodanikelt riigis, kus Mannatech äritegevust ei tee;
• korraldada ärivõimaluskohtumisi; ega
• reklaamida rahvusvahelist laienemist interneti ega
reklaamkirjanduse teel.
Kui selgub, et te rikkusite rahvusvahelisi eeskirju,
sätestatakse teie suhtes osaniku distsiplinaarmenetlus
käesoleva osaniku tegevuskorra ja eeskirjade
paragrahvi 6 alusel.

4

SPONSORLUSE REEGLID

4.1

Õigus valida sponsorlust

4.1.1

4.1.2

Toodete kinkimine

Tegutsemisriigis, kus Ettevõte ametlikult ei tegutse,
võib teha isikutele tootekingitusi üksnes juhul, kui
Ettevõtte tooteid reguleerivate seaduste ja määruste
kohaselt on sellised kingitused kõnealuses riigis
lubatud. Teie kohustuseks on saada tolliametilt
kinnitus selle kohta, et kingituseks tehtavad tooted on
selles riigis lubatud.

4.2

4.2.1

Rahvusvaheline sponsorlus

Rahvusvahelisteks sponsoriteks võivad olla üksnes
hea mainega partnerid . Ettevõtte jätab endale
õiguse omal äranägemisel mis tahes ajal tühistada
Teie rahvusvahelise turustamise ja sponsoreerimise
õigused, teatades sellest kirjalikult Teie viimasele
teadaolevale aadressile. Ükskõik mis põhjusel teie
Leping lõpetatakse, nõustute Te vabastama Ettevõtte
ja tema ametnikud, direktorid, agendid, konsultandid
ja töötajad igasugusest vastutusest või kahjunõuetest.
Teie õiguse tegutseda rahvusvahelise sponsorina või
saada tegutsemisriigis komisjonitasu võib igal ajal
tühistada, kui Ettevõttel on tõendeid selle kohta,
et te ei tegutsenud käesolevate eeskirjade või
tegutsemisriigi õigusaktide kohaselt.
Teil ei ole õigust viia mitte üheski riigis läbi mitte
mingisuguseid tegevusi Ettevõtte tutvustamiseks
või edendamiseks. See hõlmab igasugust katset
registreerida või broneerida Ettevõtte nimesid,
kaubamärke või ärinimesid; tagada toodete või
äritavade heakskiitmist; või luua kontakte valitsuse
või äritasandil. Loetelu pole lõplik. Kui olete
arvatavalt tegutsenud Ettevõtte nimel lubamatul viisil,
nõustute hüvitama Ettevõttele kõik Ettevõte süüst
vabastamiseks vajalikele heastavatele meetmetele
tehtavad kulud.
Ettevõte jätab endale õiguse kehtestada täiendavaid
konkreetsetes riikides kohaldamisele kuuluvaid eeskirju
ja protseduure. Rahvusvaheliselt tegutsevad partnerid
nõustuvad järgima Ettevõtte poolt iga tegutsemisriigi
jaoks kehtestatud erireegleid.

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

4.3.1

Tegevusriigi muutmine

Partnerid, kes siirduvad mõnda teise tegutsemisriiki,
peavad pöörduma asjaomase riigi klienditeeninduse
poole, et saada teavet selles riigis kehtiva
ümberasumise korra kohta.

4.3.2

Potentsiaalsetel taotlejatel on õigus valida oma vahetu
sponsorlusliin. Lojaalsus Teile Ettevõtet tutvustanud
isiku suhtes ei kohusta Teid nõustuma selle isiku
sponsorlusega (näiteks potentsiaalsed taotlejad
ei ole kohustatud selleks, et neid sponsoreeriks/
värbaks keegi, kes ainult hangib neile ettevõtte
DVD). Ettevõttel pole mitte mingisugust kohustust
lahendada sponsorlusega (või sponsori preemiatega)
seotud vaidlusi või nendes vaidlustes osaleda.
Potentsiaalse taotleja sponsoriks/värbajaks saab
partner, kelle nimi on näidatud partneri taotluses
ja lepingus, millele on allkirjastanud potentsiaalne
taotleja ja/või isik, kes on kantud sponsori/värbajana
Ettevõtte arvutisüsteemi.
Kui ettevõte on partneri avalduse ja lepingu heaks
kiitnud ja/või määranud kontonumbri, võib sponsorit/
registreerijat muuta ainult siis, kui uus partner või
registreerija ettevõtet sellest kirjalikult teavitab. Vt
lõike 4.3. ja 4.4.
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4.4

4.4.1

Ettevõte lubab sponsorluse muutmist järgmiste
asjaolude korral:
• s ponsori muutmise taotlus esitatakse ettenähtud aja
jooksul,
•o
 lemas on kõik nõutavad allkirjad ja esitatakse kogu
vajalik dokumentatsioon,
• k ui partnerit on ettevõttega liituma keelitatud
pettuse teel või
• k ui ettevõtte eksimuse tõttu on sponsor ekslikult
ettevõtte andmebaasi sisestatud.

4.4.2

Kõik uued sponsoreeritud ja registreeritud partnerid
võib registreeriva organisatsiooni meeskonnas ümber
paigutada üks kord ettenähtud aja jooksul. Kui
asjaomane taotlus esitatakse pärast äriperioodi lõppu
kuid ettenähtud aja jooksul, peab registreerija esitama
praeguse sponsori kirjaliku nõusoleku ja lisaallkirjad,
mida nõutakse sponsori muutmise taotluse blanketil.
Ühe konto kohta võib teha ainult ühe sponsori
muudatuse. Ühtegi varem välja makstud komisjonitasu
konto uuele sponsorile ei maksta.
Kõiki sponsori muutmise taotlusi, mis
esitatakse pärast ettenähtud aja möödmust,
loetakse ümberstruktureerimistaotlusteks.
Ümberstruktureerimistaotlused tuleb enne taotluse
läbivaatamisele saatmist esitada tegutsemisriigi
tegevjuhile / piirkonna presidendile. Kirjalikus
taotluses tuleb välja tuua ümberstruktureerimise
ärilised põhjused. Kõik taotlused peavad saama
lõpliku heakskiidu Mannatechi peakontorist.
Ettevõte jätab endale õiguse taotlus tagasi lükata,
kui selle asjaolud eiravad ettevõtte muid eeskirju,
protseduure ja/või motiveerimisreegleid. Lisateavet
ja suuniseid võite küsida klienditeenindusest
aadressil custserv@mannatech.com või
ümberstruktureerimiskoordinaatorilt aadressil
downlinerestructure@mannatech.com. Vt
ümberstruktureerimistaotluse blanketti Mannatechi
materjalikogus.
Kui Teie lepingu lõpetamine toimub kirjalikus
vormis, on Teil võimalus pärast kuue (6) tervikliku
Kvalifikatsiooniperiood möödumist (‘Ooteperiood’)
sponsorluse raames uuesti liituda. Teie Lepingu
lõpetamine toob kaasa sponsorluse raames õigustest,
boonustest ja komisjonitasudest ilmajäämise. Pärast
seda, kui Ettevõte on saanud Teilt lepingu vabatahtliku
lõpetamise avalduse, ei ole Teil õigust korraldada
passiivsel perioodil koosolekuid, püüda registreerida
uusi partnereid ega tooteid müüa. Kui avastatakse,
et Te tegelete nimetatud kuue (6) tervikliku
Kvalifikatsiooniperiood ajal aktiivselt äritegevusega, on
Ettevõttel õigus Teie taotlus tagasi lükata ja keelduda
lubamast Teil uue sponsorlusliini raames liituda.
Partnerid, kes lepingu vabatahtlikult lõpetavad, ei
saa positsiooni üle anda, kuid neil on võimalus liituda
uue müügiliiniga uue positsiooni raames või sama
sponsorlusliini raames tingimusel, et kõik nõuded
on täidetud. Positsiooni üleandmise peab Ettevõte
eelnevalt kinnitama ja Ettevõttel on õigus see kinnitus
igal ajal tagasi võtta.
Teil on võimalik registreerida end teise sponsori
juures uuele positsioonile, kui Te ei ole pärast
kehtivat uuendamiskuupäeva uuendanud oma
esmast positsiooni ja kui esmane positsioon on olnud

4.4.3

Teise sponsori valimisele õhutamine

Vaatamata sponsorlusõiguste eeskirjas sätestatule
ei luba Ettevõtte reeglid veenda või lubada Teie
sponsorlusliinis registreeruma algsest ülaliinist tulu
kõrvalejuhtimise eesmärgil üksikisikut, pereliiget või
äripartnerit, kellel juba on partner.
Firma koosolekutel võivad osaleda kõik huvilised. Te
ei tohi huvitatud isikutele mõista anda, et nad ei ole
koosolekutel teretulnud või vihjata, et kui nad pole
Teie alaliinis, siis neid ei aidata. Potentsiaalsete liitujate
saatmisel koosolekutele peate olema neis kindel
ja kõik potentsiaalsed liitujad tuleks suunata neid
saatnud isiku poole. Teise partneri poolt koosolekule
saadetud potentsiaalse liituja sponsoreerimine on
vastuolus Ettevõtte reeglitega.
Kui on tehtud teatavaks, et potentsiaalne taotleja
on töötanud koos teise partneriga, ei tohi Te seda
taotlejat meelitada raha, tasuta toodete või teiste
materiaalsete peibutistega liituma Teie müügiliini
sponsorlusega.
Te ei tohi oma äritegevuse edendamiseks Ettevõttes
pakkuda ebaseaduslikku lisatasu või mis tahes
väärtuslikku objekti seadusega vastuolus oleval viisil.

4.4.4

Sponsorite ja värbajate andmed

Taotluse esitamisel peate esitama Ettevõttele
kehtivad sponsori ja värbaja andmed. Sponsor ja
värbaja peavad olema samas sponsorlusliinis. Esitatud
taotlused, millel puuduvad sponsori ja värbaja
andmed, tagastatakse taotlejale töötlemata kujul.
Ainult sponsori või ainult värbaja andmetega esitatud
taotlused töödeldakse nii, et isik on üheaegselt nii
sponsor kui värbaja. Ettevõte ei ole kohustatud võtma
esitatud teabe kontrollimiseks taotleja või ülaliiniga
ühendust. Taotlejad ja/või partnerid, kes ei andnud
sponsori ja värbaja kohta õigeid andmeid, võivad täita
sponsori vahetamise taotlusvormi (MOD# 1807233).
See asjaomaste isikute poolt allkirjastatud vorm tuleb
esitada enne komisjonitasude väljamaksete tegemist.
Hiljem lükatakse sponsori vahetamise taotlus tagasi.
Kõik partnerid võivad taotleda värskelt registreeritud
partnerite puhul sponsori muutmist.

Sponsorlusliinide muutmine

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

viimase kuue (6) tervikliku Kvalifikatsiooniperiood
jooksul passiivne. Passiivse partnerina ei tohi Te end
nimetada Mannatech’i sõltumatuks partneriks ega
pidada koolitus- või reklaamikoosolekuid ega neil
osaleda. Te peate lõpetama kõigi Ettevõtte logo,
kaubamärki või teenusemärki/teenusemärke kandvate
materjalide kasutamise. Passiivsel perioodil ei tohi Te
sponsoreerida ega värvata uusi partnereid ega müüa
muul moel Ettevõtte tooteid. (Kui Teid avastatakse
passiivsel perioodil aktiivselt tegelemas äritegevusega,
on Ettevõttel õigus lükata Teie uue sponsorluse
raames esitatud taotlus tagasi.) Te peate täitma
lepingu lõpetamise teate ning esitama uue taotluse
ja lepingu. Positsiooni üleandmise peab Ettevõte
eelnevalt kinnitama ja Ettevõttel on õigus see kinnitus
igal ajal tagasi võtta.
Teil ei ole lubatud veenda või püüda veenda teist
partnerit lõpetama lepingut, et liituda Teie alaliiniga
või kasutada ebaausaid võtteid või kasutada
nõusoleku saamiseks sobimatuid võtteid (vt 4.2.1).
Ettevõttel on õigus omandada passiivne või lõpetatud
positsioon ja anda see positsioon nominaalväärtuse
eest üle kellelegi teisele.

Osaniku positsiooni müümine või
üleandmine

Sõltumatu partner
Teil (‘Üleandjal’) ei ole õigust müüa, loovutada ega
muul viisil anda partneri positisiooni üle ühelegi
isikule, ettevõttele ega ühingule (‘Vastuvõtjale’),
omamata selleks Ettevõttelt selgesõnalist luba, mille
väljaandmist on Ettevõttel õigus omal äranägemisel
edasi lükata või sellest keelduda ilma põhjuseid
nimetamata. Ettevõtte jätab endale õiguse omal
äranägemisel tühistada või kehtestada mitmesuguseid
partneri positsiooni kavatsetava müügi, loovutamise
või üleandmise tingimusi. Ettevõte ei saa anda luba
positsiooni müümiseks või üleandmiseks ühest
tegutsemisriigist teise. Positsioon jääb alati sellesse
tegutsemisriiki, kus see algselt loodi.
Eelnimetatud loa saamiseks peab üleandja olema
Ettevõttes hea mainega partner, täitma kõik
Ettevõttele võlgnetavad rahalised kohustused ja tema
suhtes ei tohi kehtida eeskirjade järgimise päringuid
ega karistusi.
Üleandja peab positsiooni müügi või üleandmise
lubamiseks allkirjastama positsiooni üleandmise
taotluse. Lisainfo partneri positsiooni võimaliku müügi
või üleandmise kohta on kättesaadav dokumendis
MOD# 1805633.
Uue omaniku suhtes kehtivad kõik partnerit
puudutavad reeglid ja eeskirjad ning tingimused.
Positsiooni on võimalik üle anda igal tasemel, mis
on näidatud partneri taotlusel ja lepingus. Kõikide
müükide ja üleandmiste puhul kehtib nõue, et
positsiooni üleandmine ning partneri taotlus ja leping
peavad olema vastuvõtja poolt allkirjastatud ning
Ettevõtte poolt heaks kiidetud. Kõigi dokumentidele
antud allkirjade osas viiakse läbi ehtsuse kontroll.
Lõpetatud positsioone tohib müüa või üle anda, kui
positsioon on jäänud lõpetatuks (ja/või passiivseks)
kuueks (6) terviklikuks Kvalifikatsiooniperioods.
Distsiplinaarpõhjustel lõpetatud positsioone saab
müüa ja üle anda vaid juhul, kui kuus (6) terviklikku
Kvalifikatsiooniperioods on möödas ja Ettevõtte
poolt teostatud distiplinaarmenetluste osas ei ole
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4.5.6

4.5.7

4.6

4.6.1

4.6.2

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

käimas ühtki menetlust ega oodata ühtki võimalikku
menetlust.
Partnerite puhul, kes on positsiooni vabatahtlikult
lõpetanud ja/või kelle positsioon on olnud kooskõlas
punktis 4.5.5 nimetatud tingimustega passiivne,
jälgitakse positsiooni üleandmist käesolevatele
reeglitele vastavuse suhtes. Ettevõttel on õigus
positsiooni üleandmisest omal äranägemisel keelduda,
kui üleandmine rikub partneritele kehtestatud
eeskirju ja protseduure ja/või reeglite aluseks olevaid
põhimõtteid. Positsiooni üleandmist reeglite rikkumise
eesmärgil kasutanud partnerite suhtes võidakse
rakendada partneri distsiplinaarmenetlust.
Eelmiste omanike kasutajanumbri saldod positsiooni
üleandmisel kaasa ei lähe.

isikust ettevõtja, korporatsiooni või äriühinguna. Kõik
need positsioonid peavad kuuluma ühte, esimesena
omandatud positsiooni alluvusorganisatsiooni.

4.8
4.8.1

Partneri positsiooni pärimine

Partneri surma korral lähevad kõik partneri
positsiooniga seonduvad õigused, k.a tasude ja
boonuste saamise õigus ning partneri kohustused
vastavalt partneri testamendis sätestatule üle tema
pärijatele või isiku(te)le, kes on Eesti Vabariigi notari
poolt välja antud pärimistunnistuse kohaselt pärandi
saajaks. Kui partneril ei ole testamenti, kantakse
komisjonitasude ja boonuste saamise õigused ning
partneri kohustused kooskõlas lahkunu pärandvara
suhtes pädevas kohtualluvuses testamendi puudumist
käsitlevate seadustega üle kehtiva pärimistunnistusega
sätestatud viisil. Pärija(d) on kohustatud esitama
üleantava positsiooni saamiseks partneri
surmatunnistuse tõendatud koopia ja tema/nende
pärimisõigust tõendava pärimistunnistuse või muud
dokumendid, mida Ettevõte nõuab pärimisõiguse
tõendamiseks.
Pärija(d) on kohustatud täitma kõiki partnerlepingust
tulenevaid kohustusi ja allkirjastama varem kehtinud
ja hetkel kehtiva partneri taotluse ja lepingu. Pärija
võib pärida ja säilitada teise partneri positsiooni, kuigi
pärija(d) juba tegutseb/tegutsevad olemasoleva(te)l
positsiooni(de)l.

4.8.2

4.9

Mitu positsiooni

Teil ja Teie abikaasal võivad olla sõltumatud
positsioonid ja lisaks kolmas positsioon füüsilisest
isikust ettevõtja, äriühingu, partnerluse või
trustina. Kõik need positsioonid peavad kuuluma
samasse, esimesena omandatud positsiooni alaliini
organisatsiooni.
Kui abielupaar lahutab, juhindub Ettevõte pädeva
kohtualluvusega kohtu poolt tehtud vara jagamist
käsitlevast lõplikust lahendist ning on teadlik
varaga seotud huvist ja kummagi poole õigustest.
Asjassepuutuv pool on kohustatud vara sellise
jagamise toetuseks esitama Ettevõttele nõutavad
dokumendid.
Ettevõte ei tee mingeid muudatusi kasutajanumbri
osas, mille puhul on käimas lahutusmenetlus, v.a juhul,
kui Ettevõte saab mõlemalt abikaasalt vastavasisulise
kirjaliku nõusoleku.
Ettevõte jätab endale õiguse sekkuda
lahutusmenentluse käiku ja deponeerida komisjonitasu
pädeva kohtualluvusega kohtus, juhul kui kohtuvaidlus
puudutab abikaasade sissetulekuid.
Üksikisik võib omada kahte positsiooni. Neist üks
võib olla sõltumatu positsioon ja teine füüsilisest
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4.9.1

4.9.2

4.9.3

Abikaasade/perekonnaliikmete
ristsponsorlus

Teil (käesoleva punkti, 4.8 mõistes edaspidi
nimetatud ‘Esmane partner’) on keelatud mööda
minna oma esmasest sponsorlusliinist, liitudes
teise alaliini organisatsiooniga ja sponsoreerides
oma abikaasat, ülalpeetavat last, perekonnaliiget
või muud äriühingut või ärinime all tegutsevat
ettevõtet; tegutsedes selliselt, et Teil on teise
alaliini organisatsiooni või teise sponsorite haru
suhtes otsene või kaudne omanikuhuvi. Abikaasad,
ettevõte (ärinimi), perekonnaliikmed, äripartnerid ja/
või alaealised lapsed peavad kuuluma kõik samasse
alaliini, mis on esimesena omandatud positsiooni
all. Lubatud on kuuluda erinevatesse harudesse, kui
on tagatud, et see toimub esimesena omandatud
positsiooni raames. Selle reegli rikkumine viib
ristsponsorlusega seotud kasutajanumbri sulgemiseni
ja Te saate edasi tegutseda vaid algse positsiooni
raames.Ristsponsorlusega positsioon ega alaliini
organisatsioon muutmisele ei kuulu. Kui leitakse, et
sponsor on teadlikult või mitteteadlikult soodustanud
ristsponsorlust, rakendatakse sponsori suhtes
eeskirjade järgimise distsiplinaarmenetlust.
Kui alapunktis 4.8.1 nimetatud esmane partner on
äriühing või trust, kehtib alapunkt 4.8.1 ka selle trusti
iga direktori, partneri või omaniku suhtes, kui selline
isik oli esmane partner.

4.9.4

4.9.5

4.9.6

4.9.7

4.9.8

Partnerite volitamata värbamine ja
konkureerivate toodete müük

Kui otsustate osaleda konkureerivas ettevõttes
(otsemüük või võrkturundus või mitmetasandiline
turundus (ühiselt ning kõnealuste eeskirjade
ja protseduuride tähenduses „otsemüük“),
samuti sarnaseid tooteid, peamiselt toiduaineid,
toidulisandeid ja dieettooteid müüvad ettevõtted), on
teil keelatud järgmised allpool loetletud volitamata
värbamistegevused.
Rangelt on keelatud püüe sponsoreerida või kaasata
tegevusse partnereid, v.a Teie poolt isiklikult värvatud
partnerid, mis tahes teise programmi, või müüa
partneritele Ettevõttega mitteseotud teisi tooteid.
Ühe aasta (1) vältel pärast Lepingu lõpetamist ei ole Teil
õigust kaasata oma tegevusse partnereid peale nende,
keda Te isiklikult olete mõne teise mitmetasandilise
turundus- või otsemüügi organisatsiooni kaudu
sponsoreerinud. Te ei tohi otse ega kaudselt siduda
end Ettevõtte partnerite töölevõtmisega teise
ettevõttesse ega nende veenmisega teise ettevõtte
turundusprogrammidega liitumiseks, neid selleks
ahvatleda või toetada, neid sinna vastu võtta ega
neile teisi ärivõimalusi või turundusprogramme
propageerida.
Te ei tohi müüa, pakkuda ega reklaamida ettevõtte
partneritele ega Eelistatud klient konkureerivaid
tooteid. Käesolevates partnerite eeskirjades
tähendab „konkureeriv toode” ettevõtte tootega
samasse üldkategooriasse kuuluvat toodet.
Näiteks kuulub mis tahes toidulisand samasse
üldkategooriasse kui ettevõtte pakutavad

4.9.8.1

4.9.8.2

toidulisandid ja on seega konkureeriv toode
olenemata mis tahes (tajutavatest või muudest)
erinevustest hinnas, kvaliteedis, koostisainetes,
tõhususes või toitainesisalduses.
Te ei tohi pakkuda ettevõtte tooteid ega reklaamida
Mannatechi karjääri- ja kompensatsiooniplaani,
ärivõimalust ega preemiaid seoses mis tahes muu
otsemüügiettevõtte toodete, kompensatsiooniplaani,
ärivõimaluse või preemiatega.
Te ei tohi pakkuda müügiks teiste ettevõtete tooteid
ega reklaamida teiste ettevõtete ärivõimalust ühelgi
meie ettevõtte koosolekul, seminaril, konventsioonil,
reisil ega muudel meie ettevõtte üritustel (edaspidi
„ettevõtte üritused”), olenemata sellest, kas ettevõtte
üritusi rahastab tervikuna või osaliselt ettevõte või
ettevõtte partnerid.
Ühe (1) aasta jooksul pärast lepingu lõppemist
ei tohi te värvata ettevõtte partnereid muusse
otsemüügiettevõttesse.
Punktis 4.12 kirjeldatud alaliinistruktuur
(„konfidentsiaalne teave)” on Mannatechi omand.
Partner kasutab „konfidentsiaalset teavet” üksnes
seoses Mannatechi äritegevusega.

Juhtivdirektorist saadiku programm
(„saadiku programm”)

Kui partner jõuab juhtivdirektori juhtimistasandile,
võib partner kvalifitseeruda ühinemaks juhtivdirektorist
saadiku programmiga „juhtivdirektorist saadikuna”.
Saadiku programmis osalemine ei ole kohustuslik.
Kui ühinete juhtivdirektorist saadiku programmiga,
peate allkirjastama kinnitusvormi ja kinnitama,
et vastate käesolevas jaotises 4.9.8 (ja selle
alljaotistes) esitatud tingimustele. Kui ettevõte
on allkirjastatud kinnitusvormi kätte saanud ja ka
omapoolselt allkirjastanud, on teil õigus saada
teatud boonuseid (vastavalt Mannatechi karjääri- ja
kompensatsiooniplaanile), tunnustust ja muid eeliseid
ning pääseda ligi ärisaladustele, mis ei ole teistele
partneritele saadaval. Juhtivdirektorist saadiku
staatus vaadatakse üle iga viie aasta tagant. Staatuse
uuendamiseks on vaja nii Mannatechi kui ka partneri
heakskiitu.
Kui otsustate osaleda muus konkureerivas ettevõttes
jaotises 4.9 kirjeldatud tingimustel ja jätkate
otsemüügiäriga meie ettevõtte juhtivdirektori tasandil,
ei ole teil õigust osaleda ettevõtte juhtivdirektorist
saadiku programmis, milles osalemiseks tuleb vastata
allpool loetletud tingimustele.
Te ei tohi olla ühegi konkureeriva ettevõtte omanik,
ametnik, juht, töötaja, konsultant, lepinguline partner
ega alltöövõtja.
(Termini „otsemüük” määratlust vaadake jaotisest
4.9.) Küsimused jaotise 4.9.8.1 teiepoolse järgimise
kohta võib esitada ettevõttele juhtivdirektorist saadiku
avalikustamisvormil, mis on saadaval veebilehel
Mannatech.com valiku Ressursid all. Otsuse selle
kohta, kas partneri staatus teises konkureerivas
ettevõttes vastab jaotisele 4.9.8.1, teeb ettevõte iga
konkreetse juhtumi korral oma äranägemise järgi.
Te ei tohi värvata ettevõtte partnereid ega Eelistatud
klient teise konkureerivasse ettevõttesse (nagu on
määratletud jaotises 4.9) oma alluvusse ega muul
viisil ei enda ega ühegi muu isiku huvides. See säte
hõlmab võimalusi osaleda uutes otsemüügiärides

4.9.8.3

4.9.8.4

4.9.8.5

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.11

ja kõigis otsemüügiärides, milles te osalete meie
ettevõtte juhtivdirektori tasandile jõudmise ajal.
(Termini „värbama” määratlust vaadake palun jaotisest
4.9.1 ning termini „osalema” määratlust jaotisest 4.9.)
Juhtivdirektorist saadikuna ei tohi te reklaamida ega
korraldada mis tahes teise konkureeriva ettevõtte
teabe- ega koolitusüritusi, saada avalikkuse ees
nende tunnustust ja autasusid ega esineda nende
reklaammaterjalides või -teadetes.
Te ei tohi üritada käesolevate eeskirjade olemusest
ja sisust mööda hiilida, kasutades varjukontosid,
usalduskontosid, abikaasasid, elukaaslasi, sugulasi või
sama leibkonna liikmeid.
Selle sätte tähenduses on „varjukonto” konto, mille
puhul kasutatakse aliast või valenime, mille eesmärk
on kontoomaniku tegeliku nime varjamine.
Kui te ei vasta jaotise 4.9.8 (ja selle kõigi alljaotiste)
tingimustele, ei saa te saadiku programmis osaleda.
Lisaks kaasneb saadiku programmi sätte rikkumisega
see, et te ei tohi saadiku programmis osaleda ning
kaotate õiguse saada kõiki saadiku programmi
pakutavaid eeliseid ja privileege. Kui rikute lepingut,
võib vastavuskomitee algatada teie vastu sanktsioonid
kuni lepingu lõpetamiseni välja, nagu on sätestatud
jaotises 6.12.13.

Uuendused

Teie staatus kestab ühe aasta, langedes kokku
aastapäeva kuupäevaga. Partnerid peavad oma
kontosid uuendama 90 päeva jooksul aastapäeva
kuupäeva aegumisest. Partnerite aastapäeva
kuupäev on avalduse esialgne registreerimise
kuupäev. Uuendamata partnerid ei saa teenida
komisjonitasu ega osaleda Mannatechi
preemiaprogrammides. Lisateabe saamiseks vaadake
üle kompensatsiooniplaan Mannatechi ressursside
teegis.
Kui kontot ei uuendata ja kuue (6) kuu jooksul ei ole
kontolt tellitud tooteid, võib värbaja vastavalt müügi
või positsiooni ülekandmise eeskirjale positsiooni üle
kanda teisele isikule.
Partneritel on keelatud uuendada oma kontosid
ilma positsiooni omava isiku või üksuse kehtiva
nõusolekuta.

Alaliini aruanded

Alaliini aruannete taotlused tuleb esitada Ettevõttest
saadud taotlusvormil. Teil on õigus taotleda alaliini
aruandeid üknes Teie enda alaliini organisatsiooni
kohta. Alaliini aruanded on konfidentsiaalsed,
kuuluvad Ettevõtte omandisse ja on ärisaladused.
Aruanded on Teile kättesaadavad vaid ülevaate
saamiseks Teie tegevusest Ettevõttes ja mitte
ühelgi muul eesmärgil. Alaliini aruannetes sisalduv
informatsioon on Ettevõtte omand ja Ettevõttele väga
väärtuslik teave ning Teil on kohustus hoida seda
konfidentsiaalsena ja mitte levitada seda otseselt
ega kaudselt teistele partneritele ega kolmandatele
isikutele, samuti mitte teha sellest koopiaid. Te olete
kohustatud tegutsema kooskõlas kõigi käesoleva
dokumendi punktis 4.12 toodud piirangutega. Alaliini
aruannete osas kehtiva konfidentsiaalsusnõude
rikkumist loetakse lepingu murdmiseks, mis võib
viia lepingu lõpetamiseni ja/või regressiõiguse
kasutamiseni, s.h kohtuliku keelu määramiseni,
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kusjuures kõik osapooled nõustuvad, et alaliini
käsitleva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamisel
Teie poolt kannataks Ettevõtte heastamatut kahju.
Ettevõte jätab endale õiguse taotleda kohtuliku keelu
määramist või muude õiguslike meetmete kasutamist
konfidentsiaalse informatsiooni kaitsmiseks.

4.12

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.13

4.13.1
4.13.2

Ettevõtte konfidentsiaalse informatsiooni/
aruannete esitamine partneritele

Ettevõtte omandis olev informatsioon (Ettevõtte
käsutuses olev Ettevõtte partneritega seonduv
informatsioon, sealhulgas ilma piiranguteta
teave, mis käsitleb Ettevõtte suhteid kõikide
partneritega, partnerite sponsoreerimist, partnerite
ala- ja ülaliine, graafikuid, aruandeid ja muid
materjale ning iga partneri ostude ajalugu käsitlev
informatsioon, ühise nimetusega ‘Konfidentsiaalne
informatsioon’) kuulub Ettevõttele, on Ettevõtte
tegevuse jaoks suure väärtusega ja ülimalt
konfidentsiaalne. Vastavalt Ettevõtte seaduslikele
ärihuvidele on sellise informatsiooni avaldamine
Ettevõtte konkurentidele keelatud. Kui Ettevõte
avaldab Teile lepingu kehtivusajal mis tahes
andmeid oma tegevuse kohta::
Te suhtute sellistesse andmetesse alati ja
igasuguste piiranguteta kui konfidentsiaalsesse,
ärisaladuse iseloomuga informatsiooni ja ei avalda
andmeid mitte ühelegi isikule (sealhulgas Ettevõtte
konkurendiks olevale ettevõttele või isikule)
Ettevõttelt selleks kirjalikku luba saamata ning
teete kõik endast oleneva, et kaitsta ja säilitada
sellise informatsiooni turvalisust ning kasutate neid
andmeid üksnes Ettevõttega seotud tegevuses ja
eesmärgil, milleks need Teile esitati.
Te ei avalda, müü, ei reprodutseeri müügi
eesmärgil ega levita sellist informatsiooni mis tahes
viisil teisele partnerile ega isikule ega Ettevõttega
mitteseotud osapoolele.
Te ei võta ega õhuta lepingu kehtivusajal ega ühe
aasta jooksul pärast lepingu lõppemist võtma
meetmeid, mille eesmärgiks või tulemuseks on
Ettevõtte omandis oleva informatsiooni kaitse
nurjamine, teabe rikkumine, segamine, väärtuse
vähendamine või teabest kasu saamine.
Te kasutate konfidentsiaalset informatsiooni üksnes
seoses Mannatech’i tegevusega ja tagastate
Ettevõttele lepingu mis tahes põhjusel lõppemisel
viivitamatult kogu kõnealuse informatsiooni.
Konfidentsiaalse informatsiooni ja Ettevõtte
ärisaladuste levitamisel Ettevõtte huvide vastaselt
kannatab Ettevõte heastamatut kahju. Ettevõte
jätab endale konfidentsiaalse informatsiooni
kaitsmiseks õiguse taotleda kohtuliku keelu
määramist või muude õiguslike meetmete
kasutamist.
Partneri distsiplinaarmenetluse ajaks ja ka
hiljem takistab Ettevõtte partneri ligipääsu
konfidentsiaalsele informatsioonile.

Kvalifikatsiooniperiood

Kvalifikatsiooniperioodid lõppevad iga kuu vimasel
kalendripäeval.
Kui eelnimetatud perioodi eest on Teie komisjonitasu
väiksem kui 10 €, kantakse see edasi järgmisesse
Äriperioodi, kuni teenitud on 10 €. Kõik komisjonitasud
makstakse Eurodes.

4.13.3

4.13.4
4.13.5

4.13.6

4.14

4.14.1

4.14.2

4.15

4.15.1

4.15.2

4.15.3
4.15.4

Püsiklientide poolt sooritatud ostude eest
tasumisele kuuluvad komisjonitasud makstakse
vastavalt tootemüügi komisjonitasu maksmise
arvestusele, mis väljastatakse kaks (2) nädalat pärast
Kvalifikatsiooniperiood lõppu.
MOD# 1800733 täitmisel ja esitamisel makstakse
komisjonitasud saaja poolt näidatud pangakontole.
Maksete kokkuvõtted on toodud partneri veebikontol.
Eelnimetatud informatsiooni on võimalik saada ka
e-posti teel. Selleks tuleb Teil esitada oma e-posti
aadress kirjalikult klienditeeninduse meeskonnale.
Ühe kalendriaasta jooksul teenitud hüvitised
kogusummas vähem kui 10 € tühistatakse ühe aasta
järel.

Maksud ja riiklik kindlustus

Sõltumatu lepinguparnterina vastutate Te enda
registreerimise eest füüsilisest isikust ettevõtjana
maksu- ja tolliametis. Teie vastutusel on ka igaaastase tuludeklaratsiooni koostamine, mis peegeldab
sõltumatu partnerina teenitud tulult makstavat
tulumaksu. Te garanteerite ja avaldate, et olete
nimetatud kohustusi täitnud ja täidate neid edaspidi.
Te kohustute vajadusel registreeruma maksu- ja
tolliametis käibemaksukohustuslasena.

Komisjonitasu täpsustamise taotlused

Kõik komisjonitasu täpsustamise taotlused tuleb
esitada Ettevõttele kirjalikult neljakümne viie
(45) päeva jooksul alates komisjonitasu saamise
kuupäevast.
Taotlused seoses vigadega tasu maksmisel ja tasu
ümberarvestamisega tuleb esitada kirjalikult. Taotluse
esitamisel (‘Taotleva partneri’ poolt) on oluline silmas
pidada, et eelnevalt on vaja saada (i) eksliku makse
saanud ülaliini partneri kirjalik kinnitus, (ii) kinnitus
komisjonitasude ümberarvestamiseks Ettevõtte poolt,
(iii) juhul kui ümberarvestamise käigus ilmneb, et
algses komisjonitasu makses oli viga, tuleb saada
ülaliini partneri luba täies ulatuses kõnealuse summa
mahaarvamiseks asjaomase ülaliini järgmisest
komisjonitasust. Ettevõte ei vastuta sõltumatule
partnerile tehtavate tasude ümberarvestuste eest, kui
partner ei järgi eelnimetatud juhiseid.
Ilma kirjaliku loata kuuluvad ümberarvestamisele
üksnes Ettevõtte poolt tehtud vead tasudes..
Ettevõttel on õigus pidada kinni Teie poolt Ettevõttele
või Mannatech Swiss International GmbH’le
võlgnetavad summad, kusjuures sellised summad
peetakse kinni Teie tulevastelt komisjonitasudelt,
sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik ekslikult makstud või
muud enammakstud komisjonitasud, Ettevõttele või
teistele partneritele võlgnetavad komisjonitasud toote
või tootepaki tagastamise, tagasimaksmisele kuuluva
summa või muu rahasumma eest.

5

TEGEVUSED, TELLIMINE, TOODETE
TAGASTAMINE, TAGASIMAKSED JA
KÄTTETOIMETAMINE

5.1

Toodete tellimine ja reklaammaterjalid

5.1.1

Telefonitellimusi võetakse vastu deebet-/
krediitkaardimakse korral. Tellimiseks helistage
Ettevõttesse numbril
800 0111522 . Telefonitellimuse esitamisel ärge
postitage Ettevõttele tellimuse paberkoopiat.
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5.1.2

5.1.3

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.4
5.5

5.6
5.7

krediitkaarte, mille puhul Te olete kaardi kehtiv
kasutaja. Partner, kes käsitleb tellimusi ilma
kaardiomaniku nõusolekuta, rikub seadust ning
temaga sõlmitud Leping kuulub viivitamatult
lõpetamisele. Samuti lõpetatakse Leping partneriga,
kes põhjustab omavolilise tehinguga Ettevõttele
alusetu tagasinõude. Krediitkaardimakseid
käsitlevad vaidlused tuleb esitada Ettevõttele ühe
(1) aasta jooksul alates tehingu kuupäevast.

Faksi teel tellimiseks faksige krediit-/deebetkaardi
andmeid sisaldav täidetud tellimisvorm. Ärge
postitage Ettevõttele tellimuse paberkoopiat.
Posti teel tellimiseks esitage krediit-/deebetkaardi
andmeid, pangatšekki või maksekorraldust sisaldav
täidetud tellimisvorm

Posti teel saadetud tellimused

Kõik posti teel saadud nõuetekohaselt täitmata ja
allkirjastamata tellimused saadetakse tagasi. Käsitleda
ei saa tellimusi, kui makset pole tehtud või makse
on mittetäielik. Kui ettevõte ei teata muul viisil
erimeetmetest, makstakse tellimuse boonusväärtus
välja kvalifikatsiooniperioodi jooksul, mil makse vastu
võeti ja kinnitati.

õite osaleda valikulises automaatse
tellimuse
programmis.

Teil on võimalus uurida meilt tellitud tooteid, kui
need on teile kätte toimetatud, ja neist loobuda.
Mannatech pakub kõigile oma toodetele raha
tagasimaksmise garantiid 90 päeva jooksul. Kui te pole
mingil põhjusel toodetega rahul, saate selle lepingu
tühistada, teatades sellest meile 90 päeva jooksul
alates toodete kättesaamisest; seejärel teeme teile
tagasimakse.
AT-tellimuses saab teha muudatusi interneti teel.
Muudatuste tegemisel interneti teel ei võeta
käsitlustasu, kuna teete muudatused ise. Kui tellite
AT-tellimuses toote muudatuse, millega kaasneb
tellimuse töötlemine personali poolt, saate järgmiselt
tellimuselt allahindlust üksnes 5%. Seejärel taastub
allahindlus kõikide hilisemate tellimuste jaoks 10%-le
kuni järgmise muudatuseni.
Kvalifikatsiooniperiood viimasel nädalal ja
pühadenädalatel töödeldakse automaatseid
kuutellimusi planeeritud kuupäevast varem. Tellimuse
varane käsitlemine tagab selle õigeaegse kinnitamise
ja tarne.
Enne AT-tellimuse loomist peab Ettevõte saama kõik
muudatused või tühistused kirjalikult viis (5) päeva
enne AT-tellimuse loomiskuupäeva, vastasel korral
võib muudatus/tühistus jõustuda alles järgmisel
Kvalifikatsiooniperiood.
Programmis osalemine on vabatahtlik ja ei vabasta
Teid kohustusest järgida käesolevas dokumendis
sätestatud 70/30 reeglit. (Vt. 5.13)

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

5.10

5.10.1

5.10.2

Maksevõimalused

Kõik maksed toodete ja materjalide eest tuleb
teostada eurodes. Aktsepteeritavateks makseviisideks
on Ettevõtte poolt aktsepteeritud krediitkaardid.
Ettevõte ei aktsepteeri lunamaksega (COD) tellimusi.

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks.
Krediitkaardid

Tooteid ja koolitusmaterjale saab osta Ettevõtte poolt
aktsepteeritavate krediitkaartidega. Krediitkaardi
omanik peab allkirjastama kõik posti või faksi teel
saadud krediitkaarditellimused/maksed (sealhulgas
automaattellimused ja muudatused). Kasutada
tohite ainult endale kuuluvaid krediitkaarte või

5.11

Käibemaks

Tooted ja kättetoimetamistasud kuuluvad
maksustamisele seadusega määratud käibemaksuga.
Rida ‘Tasumisele kuuluv summa’ partneri
tootetellimuse vormil sisaldab käibemaksu.
Kui partner on käibemaksukohustuslane ja soovib
saada oma komisjonitasudelt käibemaksu tagasi,
peab ta täitma ja saatma ettevõttele Mannatech
Swiss International GMBH, c/o Mannatech Limited
nn endale koostatud arve vormi koos koopiaga
käibemaksukohustuslaste registrisse kandmise
dokumendist. Käibemaksu makstakse alates ametlikul
dokumendil näidatud registreerimiskuupäevast.
Mannatech Swiss International GMBH maksab
käibemaksu samaaegselt teenitud komisjonitasudega
ja väljastab partnerile nn endale koostatud arve
kasutamiseks maksuarvestuses. Partner on kohustatud
tagama saadud käibemaksu tasumise asjaomasele
maksuametile – see ei ole Mannatech Swiss
International GMBH kohustus.

Oma tarbeks ostmine (inventari-nõuded)

Ehkki teie esmane kohustus on saada ettevõtte nimel
tellimusi ettevõtte toodetele, võite osta ettevõtte
tooteid partneri soodushinnaga oma tarbeks või
reklaami tegemiseks.

Tootevarud

Mannatech’i karjääri- ja kompenatsiooniplaani
aluseks on toodete jaemüük. Te ei pea omama
tootevarusid uute partnerite jaoks. Toodete varumine
(toodete ületellimine eesmärgiga kvalifitseeruda
komisjonitasule, preemiatele või edasiliikumisele
kompensatsiooniplaanis) ei ole lubatud. Te võite
tellida neljanädalaseks perioodiks ainult sellise
tootekoguse, millest piisab mõistlike isiklike vajaduste
rahuldamiseks või klientide tellimuste täitmiseks.
Varumine kujutab endast kompensatsiooniplaaniga
manipuleerimist ning põhjustab ühe partneri
ebaõiglast tulu ja teise kahjumit.
Partner, kes soovib hüvitist varutud toote eest, saab
hüvitist vastavalt 70/30 reeglile (vt punkt 5.13) ning
70/30 reegli rikkumise korral rakendatakse tema suhtes
distsiplinaarkaristust ja/või lõpetatakse partnerleping.

70/30% reegel

Toodete müük: Ettevõtte kompensatsiooniplaani
aluseks on Ettevõtte toodete müük lõpptarbijatele.
Preemiate ja komisjonitasude saamiseks ning
edasiliikumiseks kõrgemale tasandile tuleb täita
isiklikud ja alaliini organisatsiooni jaemüüginõuded
(ning teised Lepingus sätestatud kohustused).
Komisjonitasu saamiseks peavad olema täidetud
järgmised müüginõuded:
a) O
 ma staatuse säilitamiseks vastavalt
kompensatsiooniplaanile peate täitma personaalse
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punktiväärtuse (PPV) nõuded. Personaalse
punktiväärtus hõlmab ainult Teie enda sooritatud
oste.
b) Enne uue tellimuse esitamist peate müüma
vähemalt seitsekümmend protsenti (70%)
varasematest hulgitellimustest jaemüügiklientidele
(70/30 reegel), välja arvatud juhul, kui eelmine
tellimus hõlmas kogust, mida võis isiklikult tarbida;
ning pidama arvestust kõikide müügitehingute
kohta ja esitama Ettevõtte nõudmisel iga
jaemüügitehingu kohta jaemüügikviitungid,
samuti järgima kõiki muid põhjendatud
tõendamisprotseduure, mida Ettevõte võib aegajalt nõuda. Teie kohustus Ettevõtte ees täita
70/30 reeglit põhineb heal usul ja on müügiskeemi
korrektseks toimimiseks äärmiselt oluline.
c) Kahe aasta vältel tuleb alles hoida kõik
jaemüügitehingute dokumendid ja esitada need
Ettevõtte nõudmisel Ettevõttele, järgimaks
Inglise seadustega kehtestatud nõudeid.
Ettevõte dokumenteerib oma arvepidamises Teie
organisatsiooni Eelistatud klient ostud.

5.12

Defektse toote asendamine/
Kvaliteedikontroll

Firma asendab iga kvaliteedikontrolli tulemusel või
muul põhjusel tuvastatud defektse toote sama või
sarnase tootega kolmekümne (30) päeva jooksul
alates ostukuupäevast, kuid ühtegi toodet ei tohi ilma
eelneva loata Ettevõttele tagastada. Asendustoodete
või rahatagastuse saamise tagamiseks peate täitma
järgmised protseduurid:
a) Esitama Ettevõttele kirjalikult tooteasenduse või
rahatagastuse taotlemise põhjuse. Taotluse juurde
peab olema lisatud ostu tõendav dokument ning
Ettevõtte tootetellimuse pakkelehe koopia. Ettevõte
ei saa käsitleda kinnitamata tagastustaotlusi.
Kinnitamata tagastatud tooted hävitatakse ning neid
ei asendata ega hüvitata.
b) Ettevõte teatab Teile, kuhu tooted inventuuriks ja
kontrolliks saata ning esitab vajadusel kinnitatud
tootetagastuse saatelehed. Pärast toote
kättesaamist ja kontrollimist saadab Ettevõte
asendustoote.
c) Kui klient või partner soovib defektse toote
asendamist, peab ta esitama Ettevõttele kirjalikult
üksikasjalikud andmed.

5.13

5.13.1
5.13.1.1

Rahulolu garantii/tagasimaksmine/kauba
tagastamine/väljavahetamine

1. Erinevatel preemiatel/programmidel/tasudel/
reisidel/eripreemiatel/kampaaniatel jne (edaspidi
„preemiad”) võivad olla spetsiifilised tagastamis-/
hüvitamis-/vahetamiskriteeriumid. Lugege kindlasti
läbi kõigi kõnealuste preemiate juhised/eeskirjad.
2. Kaubatagavarade kogumine preemiatele
kvalifitseerumiseks on keelatud; see kehtib ka
alaliini kontode kaudu ostetud toodete kohta.
Vahendustasusid/boonuseid/preemiaid jne saavatele
partneritele võivad kehtida kaubavarude (punkt
Sõltumatutele Püsikliendile ja jaeklientidele kehtib
90-päevane rahulolugarantii.
Korporatsiooni lugemismaterjale/ Mannatechi
reklaammaterjale ei peeta rahulolu garantii eesmärke
täitvateks toodeteks. Ent Mannatech võimaldab
ajakohast korporatsiooni lugemismaterjalide/

5.13.1.2

5.13.1.3

5.13.1.4

5.13.1.5

5.13.1.6

Mannatechi reklaammaterjalide väljavahetamist.
Vaadake palu Mannatechi väljavahetamise
põhimõtteid punktis 5.13.3.
Kõikidel tagastustel peab olema tagastatava kauba
kinnitusnumber (RMA number), mille saab enne
toodete tagastamist klienditeenindusest. Kui Te
tagastatava kauba kinnitusnumbrit ei hangi ja saadate
tooted tagasi ilma kinnituseta, hävitatakse tagastatud
tooted ja Te jääte kompensatsioonist ilma. Kasutatud
toodete tagastamiseks ja raha tagasinõudmiseks
peate hankima RMA, täitma tagastuse kinnituse
taotlusvormi ning järgima tagastuse kinnituse
taotlusvormil toodud juhiseid. (Taotlusvormi leiate
veebist Mannatech’i dokumentide hulgast).
Teie kanda jäävad kõik Mannatech’ile kauba
tagastamisega seotud kulud, välja arvatud juhul,
kui tagastamine toimub Mannatech’i süül: sel juhul
tasub kulud Mannatech. Kui partner, Püsiklient
või jaemüügiklient teavitab Mannatech’i toote
tagastamisest 14 päeva jooksul alates partneri,
Püsikliendi või jaemüügikliendi poolt isiklikuks
kasutamiseks ostetud toodete kättesaamisest, katab
Mannatech saatmiskulud.
Partner peab tõendama, et ostis tagastatavad tooted,
esitades vastavad tellimisnumbrid originaaltellimuselt.
Tagastatud tooted, mis ei lange tellimusega kokku, ei
kuulu hüvitamisele.
Kui tagastatakse ja hüvitatakse tooted, mis andsid
ülaliini partneritele õiguse kvalifitseeruda preemiatele
ja/või vahendustasudele, siis preemiatele ja/või
vahendustasudele kvalifitseerumine tühistatakse.
Ettevõte arvab tagastatud või hüvitatud toodete
eest makstud vahendustasud maha tulevastest
vahendustasumaksetest.
Kui tühistate 14 päeva jooksul alates toodete
kättesaamisest, sisaldab tagasimakse ka
kohaletoimetamiskulusid (välja arvatud täiendavaid
kohaletoimetamiskulusid, kui valisite meie standardsest
kohaletoimetamisviisist kallima). Kui tühistate hiljem kui
14 päeva alates toodete kättesaamisest, aga enne kui
toodete kättesaamisest on möödunud 30 päeva, tuleb
teil tasuda kohaletoimetamiskulud, mille Mannatech
tasus teile tooteid saates. Olenemata, kas tühistate 14
päeva jooksul alates toodete kättesaamisest või pärast
14 päeva alates toodete kättesaamisest, tuleb teil
tasuda toodete tagasisaatmise kulud; me ei hüvita teile
mingeid kohaletoimetamis- ega saatmiskulusid. Teil on
seaduslik kohustus hoolitseda mõistlikul viisil toodete
eest, kui need on teie valduses.
Kui lükkate tagasi tooted mingil muul põhjusel kui see,
et need on kahjustatud või defektsed, tuleb teil tasuda
toodete meile tagastamisega kaasnevad kulud ja te
vastutate toodete turvalisuse eest transportimisel. Kui
lükkate tagasi tooted, sest need on kahjustatud või
defektsed, tasume meie toodete meile tagastamisega
kaasnevad kulud.
Kui teie tagastatud tooted, millest loobusite muudel
põhjustel kui tootekahjustused või -defektid, on
kaotanud väärtust seoses nende käsitsemisega enamal
määral, kui on vajalik toodete sisu, omaduste ja
toimimise tuvastamiseks, siis võetakse teilt tasu selle
väärtuse vähenemise ulatuses ja see tasu arvestatakse
maha teie tagasimakselt.
Me teeme teile tagasimakse ilma liigse viivituseta ja
mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast meile toodete
tagastamist. Tagasimaksed tehakse samamoodi nagu
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oli teie algne makseviis; tagasimakseid ei tehta sularahas.
Me võime hoida tagasimakset kinni, kuni oleme tooted
teilt tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid toodete
tagasisaatmise kohta – kumb juhtub enne.
5.13.1.7 Tingimustele loetakse partneri leping vabatahtlikult
lõpetatuks, kui tema poolt raha tagasisaamiseks
tagastatud toodete väärtus ületab 735,00 € või
kui tagastushüvitiste summaarne väärtus ulatub
eelnimetatud väärtuseni. Fikseeritud Eelispakkide
tooted ei kuulu rahulolu-garanteeritud põhimõtete
alusel hüvitamisele. Võite tagastada mõned või kõik
All Star kohandatud paki eraldi tooted toote ümber
vahetamiseks. Partner kannab kõik Mannatech’ile või
Mannatech’ist kaupade toimetamisega seotud kulud.
Vahetus vormistatakse kauba vastuvõtmisel. Teise
võimalusena võite võtta ühendust ülaliini esindajaga,
kes võib korraldada Teilt toodete ostmise.
5.13.1.8 Võidakse ka otsustada, et Te tagastate Ettevõttele kõik
kõnealuste toodete eest saadud komisjonitasud ning
volitate Ettevõtet pidama alaliini partnerile tagastatud
kogusumma kinni Teie tulevastest komisjonitasudest.
5.13.1.9 Kui toote tagastab Ettevõttele Teie alaliini partner
ning nõuab maksumuse hüvitamist vääresitluse ja/
või mis tahes muu väidetava eeskirjade rikkumise
tõttu, kohaldatakse Teie suhtes eeskirjade järgimise
distsiplinaarmenetlust.
5.13.1.10 Hüvitamisele kuuluvad ainult või Eelistatud klient
poolt isiklikult ostetud ja saadud tooted. Tooted tuleb
Ettevõttele tagastada kas avamata kujul, osaliselt
kasutatuna või tühja tooteanumana.
5.13.1.11 Ainult tooteid isiklikult ostetud ja saadud partner või
liige on toetuse saamise tingimustele. Tooted peavad
tagastatakse Company kas avamata toode, Osaliselt
kasutatud toodete või tühjad konteinerid.
5.13.2
Tagastusprotseduurid jaekliendile
Kasutatud toodete tagastamiseks hüvitamise
eesmärgil peate tegema järgmist:
5.13.2.1 Kui tooted on ostetud otse Ettevõttelt, käsitleb
Mannatech tagastust partneri nimel. Järgige punktis
5.13.1 sätestatud protseduure.
5.13.2.2 Kui tooted on ostetud partnerilt, on partner
kohustatud täitma Mannatech’i rahulolugarantii
tingimusi. (Vt. 2.21.8)
5.13.3
Toodete vahetamine
5.13.3.1 Mannatech vahetab samaväärsete toodete vastu kõik
avamata, ladustamiskõlblikud tooted (s.t aegumata
või 90-päevase aegumistähtajaga tooted) 90 päeva
jooksul. Mannatech vahetab ka üksiku tellimuse alusel
ostetud (s.t. väljaspool pakitellimusi) ajakohased
firmatrükised/Mannatech’i reklaammaterjalid (MPM),
mis on heas kasutuskorras ning tagastatud 90 päeva
jooksul alates ostukuupäevast või 90 päeva jooksul, kui
need osteti pärast 12. juunit 2010.
5.13.3.2 Enne tagastamiskinnituse väljastamist peate esitama
originaaltellimuse numbri, mis tõendab toote ja/või
MPM ostu. Kõik vahetused teostatakse üks-ühele sama
väärtuse alusel.
5.13.3.3 Teie kanda jäävad kõik kulud, mis on seotud kauba
tagastamisega Mannatech’ile, samuti vahetatud
toodete Teile tagasitoimetamise kulud, välja arvatud
juhul, kui tagastamine toimub Mannatech’i süül,
millisel juhul tasub kulud Mannatech.
5.13.4
Raha tagastamine sõltumatule partnerile vabatahtliku
lepingu lõpetamise korral – vt punkti 1.7
5.13.5
Hüvitatud toodete komisjonitasu. Kõik hüvitamiseks
tagastatud tooted või pakid, mis on andnud

partnerile õiguse saada motivatsioonipreemiat ja/
või komisjonitasu, võivad Ettevõtte äranägemisel
kaasa tuua preemia saamise õigusest ja teenitud
komisjonitasust ilmajäämise. Vajaduse korral arvestab
Ettevõte hüvitatud toodete või pakkide eest makstud
komisjonitasu maha võlgnetavast tagastatavast
summast või tulevastest komisjonitasudest.

5.14

5.14.1
5.14.1.1

5.14.1.2

5.14.2
5.14.2.1

5.14.2.2

5.14.3
5.14.3.1
5.14.3.2

5.14.3.3

5.14.3.4

6
6.1

Kättetoimetamine

Kättetoimetamisvõimalused
Tellimused toimetatakse kätte ettemaksu eest
standardse tarnena. Alates saatmiskuupäevast kulub
sellisel viisil saadetud tellimuse kohalejõudmiseks
tavaliselt kaks kuni viis tööpäeva. Tellimus saadetakse
Ettevõttele teatatud aadressile.Tellimusi ei saa saata
postkasti-aadressidele. Ettemakstud standardse
saatmisteenuse kulu on märgitud tellimisvormile.
Ettevõte peab arvet Ettevõtte poolt Teile saadetud
toodete ja Teie poolt tasumisele kuuluvate summade
üle. Vastav dokument võib olla vormistatud
üksikasjaliku tellimusvormi, arve või kviitungina.
Ettevõte võib omal äranägemisel otsustada, et
mõningaid tellimusi võib tarnida ainult järgmise päeva
tarnena.
Soovitused vigade vältimiseks
Saaja aadressil peaks viibima isik, kes võtab saadetise
vastu võtta ja vaatab selle üle. Kui keegi seal viibida
ei saa, on soovitav saaja aadressiks panna sõbra või
sugulase oma.
Samal kuupäeval saadetud mitu pakki ei pruugi
saabuda samaaegselt. Sellisel juhul oodake veel kaks
päeva, kuni tellimus täidetakse.
Pretensioonid vedajale
Ettevõtte tooted on ideaalses seisukorras hetkel, mil
need antakse Ettevõtte jaotuskeskuses vedajale üle.
Täielikult või osaliselt kadunud saadetistest tuleb
teatada Ettevõttele kümne päeva jooksul pärast
eeldatavat saabumiskuupäeva.
Varjatud kahjustustest, mis avastatakse saadetise
vastuvõtja juures pärast vedaja lahkumist, tuleb
teatada Ettevõttele kümne päeva jooksul. Hoidke
saadetis originaalpakendis.
Kui võtate Ettevõttega ühendust pretensioonide
esitamiseks vedajale, algatab Ettevõte asjakohase
menetluse ja jälgib uurimist algusest lõpuni.

SEADUSED, EESKIRJAD JA
DISTSIPLINAARMENETLUSED
Eeskirjade ja protseduuride muutmine

Ettevõttel on õigus teha vajalikuks
peetavaid muudatusi mis tahes eeskirjades,
kompensatsiooniplaanis, hindades ja/või ärimudelites
kogu tootevahemiku ulatuses, kontseptsioonis,
tootmiskulude maksumuses, kui kehtivad seadused
ja eeskirjad või muud muudatused toovad
kaasa vajaduse muuta tingimusi; vastav teade
edastatakse partneritele kirjalikult või Mannatech’i
võrgudokumendina (MOD) ja/või mis tahes muu
trükisena hiljemalt üks (1) kuu enne selliste muudatuste
jõustumist. Kõik eeskirjade ja protseduuride ja/
või kompensatsiooniplaani muudatused muutuvad
kõikidele partneritele siduvaks alates ametlikust
avaldamisest Mannatech’i võrgudokumentides või
muudes Ettevõtte poolt avaldatud teatistes.
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6.2

6.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3.

6.4.3.1.

6.4.3.2.

6.4.3.3.

6.4.4
6.4.4.1.

6.4.4.2.

6.4.4.3.

6.4.5

Eeskirjade ja protseduuride tühistamine

Kui Lepingu mõni säte osutub kehtetuks,
ebaseaduslikuks või jõustamatuks, võib Ettevõte selle
sätte muuta või kustutada. Mis tahes punkti või sätte
muutmine või kustutamine ei mõjuta ülejäänud punkte
ega sätteid, mis jäävad jõusse.

Üleandmine

Käesolevas dokumendis sätestatu ei takista Ettevõttel
anda oma õigusi ja kohustusi partnerite suhtes üle mis
tahes isikule, ettevõttele või korporatsioonile.

6.4.6
6.4.7

6.5

Riigiseadused

Teil ei ole õigust väita, et Ettevõte või selle mis tahes
tooted on tunnustatud mõne riigiasutuse poolt või
sellega kooskõlastatud.
Kui leitakse, et Te olete Mannatech’iga seotud
äritegevuse käigus rikkunud Eesti seadusi või mis
tahes jurisdiktsiooni õigusaktide sätteid, pakkudes
Ettevõtte äriplaani ja/või teostades Ettevõtte toodete
müüki, kohaldatakse Teie suhtes distsiplinaarkaristust,
mis võib viia Teie partnerlepingu viivitamatu
tühistamiseni.
Mannatechi toodete pakkumine üld- või erakoolides.
Üld- või erakoolide, mis tahes ülesannetega õpetajate,
juhendajate ja/või haldustöötajate kasutamise vastu
võib olla mitmeid toote reklaamitegevusega seotud
riigikeelde ja/või kohalikke sätteid. Osanikud peavad
end taoliste keeldude/sätetega kurssi viima ning neid
Mannatechi äritegevuse edendamise ja teostamise
käigus järgima. Osanikud ei tohi:
pakkuda müügiks, müüa, turustada ega levitada
ettevõtte tooteid või reklaammaterjale õpetajatele,
haldustöötajatele või teistele üld- või erakoolide
töötajatele kooli territooriumil koolitundide ajal või kui
need isikud tegutsevad koolitöötajana; ega
otsida osanikuna registreerimiseks mis tahes õpetajaid,
haldustöötajaid või teisi mis tahes üld- või erakoolide
töötajaid kooli territooriumil koolitundide ajal või kui
need isikud tegutsevad koolitöötajana.
Antud eeskirjades miski ei takista õpetajatel,
töötajatel või haldustöötajatel eraalgatusel tegutseda
Mannatechi osanikena vastavalt kehtiva seaduse
alusel.
Mannatechi äritegevusega seotud kuriteo sooritanud
osanik.
Mis tahes osaniku, kes on süüdi mõistetud või
tunnistab süüd kriminaalkuriteos, mis on kuidagi
seotud tema äritegevusega Mannatechis või toimunud
selle käigus, suhtes rakendatakse distsiplinaartegevust,
kaasa arvatud lepingu otsene katkestamine.
Mannatechi äritegevusega soetud kriminaaltegevuses
süüdistatud iseseisva osaniku võib kuriteo otsust või
lahendust oodates süüdistuste tõsidusest sõltuvalt
Mannatechi äranägemisel ajutiselt kõrvaldada koos
hüvitiste maksmisega või ilma.
Mannatechi äranägemisel ajutiselt kõrvaldatud
iseseisvad osanikud ei või: korraldada koosolekuid,
registreerida uusi osanikke, müüa tooteid, osaleda
Mannatechi üritustel või preemiasüsteemis ega ajutise
kõrvaldamise ajal tegutseda mis tahes ülesannetes
Mannatechi nimel.
Käesolevate eeskirjade ja protseduuride tähenduses
selgitab Ettevõte omal äranägemisel välja, kas
sõltumatu partner oli seotud Mannatech’i äritegevuse,

6.6

6.7

Ettevõtte äriplaani pakkumise või Ettevõtte toodete
müügiga.
Te olete ainuvastutav toodete müümiseks vajalike
lubade registreerimise ja/või hankimise eest.
Te peate täitma kõiki Ühendkuningriigi seadusi,
mis reguleerivad müüki, samuti kohaldatavaid
maksunõudeid Ettevõtte toodete müügile.

korraldada eeskirjade ja seadusandluse alaseid
seminare. Partneritel soovitatakse sellistel koolitustel
osaleda nii enne äritegevuse alustamist Ettevõttes kui
selle ajal.

6.9

Suhtlemine valitsusasutustega

Te ei tohi pöörduda Ettevõtte nimel valitsusasutuste
poole.Te ei tohi esindada Ettevõtet, kui Teiega võtab
ühendust kaubandus- ja tööstusamet. Kui Teiega võtab
ühendust kaubandus- ja tööstusamet, peate pöörduma
Ettevõtte juriidilise osakonna poole telefonil 00-1-972471-7400.

6.10

Andmekaitseteave

Teie poolt esitatud informatsiooni töötlevad üksteisest
sõltumatult Mannatech Swiss International GmbH,
samuti Mannatech Limited ja selle tütarfirmad (koos
nimetatud “Ettevõte”) ning Teie ülaliini partner
(koos nimetatud “Meie”), hõlbustamaks Teie
tellimuste täitmist, aga ka üldistel administratiivsetel,
turunduslikel, statistilistel ja juhtimiseesmärkidel.
Selleks võime me edastada Teie andmeid gruppi
kuuluvatele firmadele, agentidele ja kolmandatele
osapooltele, kes täidavad teatud funktsioone meie
eest. Mõned üksused, kellele Teie informatsioon
avaldatakse, asuvad väljaspool Euroopa
Majanduspiirkonda (“EMP”). Mõnedes neist riikidest
ei pruugi olla kehtivaid seadusi Teie informatsiooni
kaitsmiseks. Käesoleva vormi täitmisega annate Te
nõusoleku oma andmete avaldamiseks käesolevas
lõigus sätestatud eesmärgil sellistele kolmandatele
osapooltele, olenemata nende asukohast. Võite
esitada päringu nimetatud kolmandate osapoolte
andmete saamiseks, võttes meiega ühendust aadressil
privacyofficer@mannatech.com. Te olete nõus,
et Ettevõte võib edastada Teie andmed mõnele
teisele ülaliini partnerile, juhul kui Teie senine ülaliini
partner lõpetab tegevuse Mannatech’i partnerina.
Samuti nõustute Te saama Ettevõttelt ja oma
ülaliini partnerilt teateid Mannatech’i toodete ja
ärivõimaluste kohta. Võite saada meilt väikese tasu
eest koopia teid puudutavast informatsioonist, mille
suhtes kohaldatakse 1998. aasta andmekaitseseaduse
nõudeid. Samuti võite võtta meiega ühendust
ebatäpsuste parandamiseks Teid puudutavas
informatsioonis. Kui Teil esineb pärast käesoleva
vormi allkirjastamist kahtlusi või kui Te soovite end mis
tahes turundusloendist eemaldada, võtke ühendust
andmehalduriga aadressil privacyofficer@mannatech.
com.

Nimekirjaväliste toodete müük partneri
poolt

Reklaamida ja müüa võib ainult tooteid, mis on
loetletud Ettevõttes koostatud Eestis kasutamiseks
lubatud materjalides. Te ei tohi viidata võimalusele,
et võite hankida selliseid Ettevõtte tooteid, mille
turustamine pole Eestis lubatud.

6.8
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Eeskirjade ja seadusandluse alase koolituse
nõue
Ettevõte võib enda rahastatud üritustel aeg-ajalt

6.11

6.12

6.12.1

6.12.2

6.12.3

6.12.4

6.12.5

6.12.6

Koosolekute jälgimine

Ettevõte võib teha partnerite koosolekute ja/
või konverentskõnede anonüümset ja pistelist
kontrolli ning koosolekuid salvestada, vaatamata
vastupidist sisaldavatele hoiatustele. Koolitus- või
karjäärikoosolekute läbiviimisel või juhtimisel peate
järgima protseduurijuhendeid ning partnerite eeskirju
ja protseduure.

Rikkumistest teatamine

Valitsus reguleerib meie tooteid ning seadus
kontrollib, kuidas me oma tooteid reklaamime.
Ettevõtte järgib hoolega kõiki seadusnõudeid. Kõikide
osanike jaoks on samuti oluline neid järgida. Me kõik
sõltume üksteisest. Ühe mittejärgmise tulemuseks
võivad olla probleemid kellelegi teisele. Seetõttu, et
võimaldada ettevõttele oma tegevuste igal tasemel
seadusnõuete järgimist, peate te teatama ettevõtte
põhimõtete ja tegevuskorra mis tahes rikkumistest,
millest sa teadlik oled, aadressil www.mannatech.
ethicspoint.com või telefoni teel numbril 00-000328483.

Vaidluste lahendamine

Kaaspartnerite vastu suunatud kaebuste või
probleemide lahendamiseks peaksite esmalt küsima
nõu oma ülaliini esindajalt.

Distsiplinaarmenetlus

Osaniku lepingu rikkumise süüdistuste korral võib
menetluse „algatajana“ esile tuua põhimõtte või
„vaidlusküsimuse“ ettevõtte osaniku suhtes mis tahes
järgneva korral: ettevõtte töötaja, ettevõtte osanik
ja/või kolmas isik, keda on kahjustanud osaniku
asjaajamine. Algataja alustab menetlust, täites
rikkumiskaebuse ankeedi 1 (‘F1’). Ankeedi F1 võib
esitada faksi teel numbril 800 0111522 või kodulehe
kaudu www.mannatech.ethicspoint.com. Pange
tähele, et esitatud F1 kaebus edastatakse kostja
ülaliini esimesele president partnerile ja kostja ülaliini
plaatina-president partnerile.
Probleem tuleb algatada kuue (6) kuu jooksul alates
rikkumise toimumisest, kui pikem viivitamine pole
põhjendatud.
Kui käesolevates eeskirjades ja protseduurides
viidatakse ’Vastavusjuhile’, on mõeldud Mannatech’i
vastaval ametikohal töötavat ametnikku või töötajat või
nende poolt määratud isikut.
Vastavusjuht võib otsustada vormi F1 või muu
süüdistusega seonduva tõendi põhjal, et tegemist
ei ole Ettevõtte eeskirjade rikkumisega. Algatajale
saadetakse sellekohane vastus ning edasist protsessi
ei järgne.
Vastavusjuht võib otsustada, et süüdistus on
põhjendatud, kuid uurimist mitte algatada, sel juhul
saadetakse partnerlepingut või eeskirju ja protseduure
rikkunud partnerile hoiatusteade, nõudes temalt
antud tegevuse lõpetamist. Hoiatus sisaldab lepet,
mille partner peab allkirjastama ning Ettevõttele
kindlaksmääratud aja jooksul tagastama, ning edasist
protsessi ei järgne.

6.12.7

6.12.8

6.12.9

6.12.10
6.12.11

6.12.12

6.12.13

6.12.13.1

6.12.13.2

6.12.13.3

6.12.13.4

Kui süüdistuste põhjal alustatakse uurimine,
edastatakse rikkumiskaebuse vastusankeet
(vastusankeet) osanikule („kostja“), kes on
väidetavalt rikkunud kaebuses esitatud põhimõtet.
Vastusankeet on loodud selleks, et kostja saaks anda
üksikasju „vaidlusküsimuse“ osas ning selgitada
fakte vastavuskontrolli osakonnale. Vastusankeedi
saamisel vastavuskontrolli otsustab, kas põhimõtet
on rikutud ning kui see on nii, siis vastavuskontrolli
komitee vaatab selle üle. Kui süüdistusi ei saa
ebapiisavate tõendite tõttu kinnitada või otsustatakse,
et põhimõtete rikkumist ei ole toimunud, saavad
kõik osapooled selle saavutamiseks kirja „rikkumise
puudumine“.
Kostja peab täitma ja tagastama vastusankeedi kümne
(10) äripäeva jooksul pärast vastavuskontrolli juhatajalt
(või ametisse määratult) päringu saamist. Eeldatakse,
et te olete päringu saanud täitmiseks mõeldud
vastusankeedi mitte hiljem kui kolm (3) äripäeva pärast
selle saatmist ette võtte pool (seitse [7] äripäeva, kui
see saadeti rahvusvaheliselt).
Vastavuskontrolli komitee (komitee) koosneb
mitte vähem kui kolmest osakonna juhist, kes on
valitud vastavuskontrolli juhataja äranägemise järgi.
Järgmised isikud ei või komitees tegutseda: juhatuse
praegune liige, seadusalane ja vastavuskontrolli juht.
Lisaks ei või isik tegutseda komitees, sest sellisel juhul
oleks tegu huvide konfliktiga.
Algatajal lasub suurim tõendamiskohustus. Kaebaja ja
süüdistatav on kohustatud tagama, et Ettevõte saab
vajalikud tunnistused.
Kui algataja soovib kaebuse tagasi võtta, peab ta
Ettevõtet sellest viivitamatult kirjalikult teavitama.
Nii algataja kui süüdistatav saavad telekonverentsi
korras läbiviidaval koosolekul piisavalt aega oma
seisukohtade selgitamiseks komisjonile. Algataja ja
süüdistatav peavad edastama vastavusjuhile õige
telefoninumbri, millelt neid määratud ajal kätte saab,
või kirjaliku nõusoleku või loobumise oma soovist
seisukohti suuliselt esitada.
Komisjon võtab arvesse ainult kirjalikke avaldusi
ja suuliselt esitatud seisukohti partnerlepingu/
eeskirjade ja protseduuride väidetavate rikkumise
kohta. Komisjoni otsus asja õigsuse ja/või
võimaliku distsiplinaarkaristuse osas langetatakse
konfidentsiaalse häälteenamusega.
Välja arvatud allpool punktis 6.12.14 sätestatud juhul
võib komisjon kohaldada üht või mitut järgmistest
sanktsioonidest:
Kirjalik hoiatus, milles selgitatakse konkreetse
eeskirja või protseduuri tähendust ja kohaldamist,
ning teavitatakse, et rikkumise jätkumine toob kaasa
täiendavad sanktsioonid.
Katseaeg, mis võib hõlmata meetmete rakendamise
nõudmist partnerilt ning Ettevõtte järelkontrolli
vastavuse tagamiseks lepinguga.
Partneri teatud privileegide peatamine (sealhulgas,
kuid mitte ainult, tootetellimuste esitamine, Ettevõtte
programmides osalemine, kompensatsiooniplaanis
edasiliikumine või osalemine sponsorina, sealhulgas
rahvusvahelise sponsorina) kindlaks ajavahemikuks või
seni, kuni partner vastab määratud tingimustele.
Preemia või tunnustuse äravõtmine või sellest
keeldumine, või osaluse piiramine Ettevõtte
rahastatud üritustel kindlaks ajavahemikuks või seni,
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kuni partner vastab määratud tingimustele.
6.12.13.5 Komisjonitasude või preemiate maksmise peatamine
kindlaks ajavahemikuks või seni, kuni partner vastab
määratud tingimustele.
6.12.13.6 Trahvide või muude seadusega lubatud karistuste
rakendamine.
6.12.13.7 Partnerlepingu kohene lõpetamine.
6.12.14
Juhtudel, kui vastavuskomisjon tõestab, et sõltumatu
partner on väitnud, et Ettevõtte tooted võivad
ravida, leevendada või vältida konkreetseid haigusi
(“rikkumine seoses haigusega seonduva väitega”),
selgitab vastavuskomisjon välja, kas eeskirju rikkuv
haigusega seonduv väide oli erandlik ja mitteoluline.
6.12.14.1 Kui eeskirju rikkuv haigusega seonduv väide
leitakse olevat erandlik ja mitteoluline, kohaldab
vastavuskomisjon punktis 6.12.13 sätestatud
sanktsioone, mis on piisavad, et teadvustada
sõltumatule partnerile rikkumise raskust ja tagada
tulevikus haigusega seotud väidete osas vastavus
eeskirjadele.
6.12.14.2 Kui eeskirju rikkuv haigusega seonduv väide ei ole
erandlik ja mitteoluline, kohaldab vastavuskomisjon
lepingu lõpetamise sanktsiooni, määrates vähemalt
2-aastase ooteperioodi, enne kui sõltumatu partner
võib uuesti oma staatust taotleda, ning kuulutab välja
otsuse, mille kohaselt lepingu lõpetanud partner jääb
püsivalt ilma oma alaliinist ja õigusest saada sealt mis
tahes kompensatsiooni.
6.12.15
Komisjon fikseerib oma otsuse käskkirjas. Vastavusjuht
saadab käskkirja algatajale ja süüdistatavale kolme (3)
tööpäeva jooksul alates selle väljaandmisest.

6.13

6.13.1

6.13.2
6.13.3

6.13.4

6.13.5

6.13.6

6.14

6.14.1

6.14.2

6.14.3
6.14.4

Distsiplinaarapellatsiooni menetlus

Kui Te olete osalenud distsiplinaarmenetluses
(algataja või süüdistatavana), võite vaidlustada
käskkirjas sisalduva vastavuskomisjoni otsuse, esitades
Ettevõtte peajuristile kirjaliku apellatsiooni, milles
toote välja põhjused, miks distsiplinaarotsus on Teie
alates ebakohane, ja/või esitate uued tõendid, mis
ei olnud komisjonile läbivaatamiseks kasutatavad.
Appellatsioon peab laekuma 30 kalendripäeva
jooksul pärast seda, kui olete saanud käskkirja,
milles informeeritakse teid distsiplinaarotsusest
(‘Apelleerimisperiood’). Käskkiri loetakse kättesaaduks
hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alates selle
saatmisest Ettevõtte poolt (seitsme [7] tööpäeva
jooksul rahvusvahelise saadetise korral)..
Kõik komisjoni määratud sanktsioonid ja ettekirjutused
jõustuvad koheselt käskkirja kättesaamisel.
Apellatsiooni käsitletakse kolmeliikmelise (3)
alamkomitee poolt, kuhu kuuluvad asepresidendi
või kõrgem tasand, kellest ükski ei osale algses
vastavuskontrolli komitee ülevaatemenetluses
(„apellatsioonikoosseis“). Apellatsioonikoosseis ei või
koosneda ühestki järgnevast isikust: juhatuse praegune
liige, seadusalane ja vastavuskontrolli juht. Lisaks
ei või isik tegutseda apellatsioonikoosseisus, sest
sellisel juhul oleks tegu huvide konfliktiga. Enamuse
salajasel hääletusel võib apellatsioonikoosseis toetada
vastavuskontrolli komitee otsust, saata vaidlusküsimuse
vastavuskontrolli komiteele tagasi, muuta otsust enda
äranägemise järgi või anda tõendite põhjal uus otsus.
Apellatsioonikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult
ja saadetakse vastavusjuhi poolt algatajale ja
süüdistatavale kolme (3) tööpäeva jooksul alates selle
väljaandmisest. Apellatsioonikomisjoni otsus loetakse

6.14.5

6.14.6

6.15

6.15.1

6.15.1.1
6.15.1.2
6.15.1.3
6.15.1.4

6.15.1.5

kätte saaduks hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul
alates selle saatmisest Ettevõtte poolt (seitsme [7]
tööpäeva jooksul rahvusvahelise saadetise korral).
Kui apellatsioonikomisjoni otsus erineb
vastavuskomisjoni käskkirjast, rakendab Ettevõte
vajalikke meetmeid apellatsioonikomisjoni otsuse
täitmiseks.
Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik ega kuulu
edasisele läbivaatamisele.
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6.15.2

6.16

Lepingu lõpetamine Ettevõtte poolt

Kui Ettevõte lõpetab Teiega lepingu, teatab Ettevõte
sellest tähitud kirja teel, mis saadetakse Ettevõtte
käsutuses olevale Teie aadressile.
Lepingu lõpetamine sõltumatu partneriga jõustub
koheselt tähitud teate vastuvõtmisel, mis on saadetud
Teie viimasele teadaolevale aadressile, või teate
tegelikul kättesaamisel, olenevalt sellest, kumb
tähtaeg on varasem. Teade loetakse kättesaaduks
hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alates selle
saatmisest Ettevõtte poolt (seitsme [7] tööpäeva
jooksul rahvusvahelise saadetise korral) .
Lepingu lõpetamise korral peate viivitamatult
lõpetama tegevuse sõltumatu partnerina.
Lepingu lõpetamise korral, mis tulneb
vastavuskomisjoni käskkirjast, apellatsioonikomisjoni
otsusest või muust Ettevõtte poolt algatatud
tegevusest, on Ettevõttel õigus algatada
distsiplinaarmenetlus, mille tagajärjeks võib olla (kaasa
arvatud) mis tahes muu asutusesisese ameti, võetud
nime või kaubanime, korporatsiooni, partnerluse,
usaldusühingu või muu nendega seotud positsiooni
lõpetamine, milles sõltumatul partneril on seaduslikult
kaitstud kapitalimahutused.
Võimalike nõuete läbivaatamisel Ettevõtte poolt
lähevad pärast konkreetsel positsioonil olnud isikuga
lepingu lõpetamist kõik komisjonitasud ja/või
preemiad, millele nimetatud positsioonil oleks olnud
õigus, üle järgmisele kvalifitseeritud positsioonile.
Ettevõttel on õigus sulgeda mittetegutsev positsioon.
’Mitttetegutsev positsioon’ on positsioon, millel
olev isik on ületanud pikendamiskuupäeva ning
pole tegutsenud kuuel (6) järjestikusel täielikul
Kvalifikatsiooniperiood.

Lõpetamise mõju

Nii vabatahtliku kui Ettevõtte algatatud lepingu
lõpetamise korral puudub Teil igasugune õigus
saada kompensatsiooni toodete müügilt alaliini
müügiorganisatsioonis või mis tahes tulevasi preemiaid
ja/või tasusid müügiorganisatsiooni poolt teostatud
müügilt. Te:
Ei nimeta ennast Mannatech’i sõltumatuks partneriks.
Ei oma õigust müüa Ettevõtte tooteid.
Peate lõpetama kõikide materjalide kasutamise, millel
on Ettevõtte logo, kaubamärk või teenusemärk.
Ei tohi jätkata Ettevõttega suhtlemist, välja arvatud
ulatuses, milles see on nõutav lepingu lõpetamise
suhtes apellatsiooni koostamiseks ja esitamiseks
või enda staatuse taastamise taotlemiseks vastavalt
käesolevate eeskirjade ja protseduuride punktile 6.18.
Ei tohi töötada Mannatech’i sõltumatute partnerite
heaks või nendega koos või aidata neid muul viisil
äritegevuse teostamisel. See hõlmab ka (kuid mitte
ainult) mistahes müügi-, tugi- või reklaamitegevuse
teostamist ja mis tahes koosolekute läbiviimist, mis on

6.17
6.17.1

6.17.1.1

6.17.2

6.17.3

6.17.4

6.17.5

6.17.6

6.17.6.1

seotud Mannatech’i äritegevusega.
Kui Teiega lõpetatakse leping rikkumise tõttu, mis on
seotud haigusega seonduva väitega vastavalt punktile
6.12.14.2, jääte Te püsivalt ilma oma alaliinist ja
õigusest saada sellelt mis tahes kompensatsiooni ning
peate enne staatuse taastamise taotlemist ootama
vähemalt kaks aastat.

ennistatuna uuesti oma alaliiniga liituda.

6.18

Reserveeritud edasiste täienduste jaoks

6.19

Vaidluste lahendamine ja kohaldatavad
seadused

6.19.1

Sanktsioonid

Eeskirjad ja protseduurid kuuluvad partneri taotluse
ja lepingu juurde ning moodustavad lahutamatu osa
osapoolte kokkuleppest, mis käsitleb nendevahelisi
ärisuhteid. Partnerid, kes rikuvad äritegevuse
teostamisel käesolevaid eeskirju ja protseduure,
kahjustavad Ettevõtte mainet ja usaldusväärsust. Kui
Ettevõte loeb partneri tegevuse eriti kahjulikuks, on
Ettevõttel õigus rakendada distsiplinaarsanktsioone
kuni (ja kaasa arvatud) partneristaatuse lõpetamiseni.
Neil asjaoludel jõustub lõpetamine otsekohe vastava
teate esitamisel Ettevõtte poolt. Lõpetamisteade
loetakse kättesaaduks hiljemalt kolme (3) tööpäeva
jooksul alates selle saatmisest Ettevõtte poolt (seitsme
[7] tööpäeva jooksul rahvusvahelise saadetise korral).

Staatuse ennistamine pärast lepingu
lõpetamist Ettevõtte poolt

Sõltumatu partner (üksikisik, äriüksus või muu), kellega
Ettevõte on lepingu lõpetanud (’Lõpetatud partner’),
ei tohi taotleda oma staatuse taastamist Mannatech’i
sõltumatu partnerina enne 365 päeva möödumist
lõpetamise jõustumiskuupäevast. Eeltoodu ei hõlma
sõltumatuid partnereid, kelle leping lõpetati rikkumise
tõttu, mis on seotud haigusega seonduva väitega.
Sõltumatud partnerid, kelle leping lõpetati vastavalt
punktile 6.12.14.2 rikkumise tõttu, mis on seotud
haigusega seonduva väitega, ei tohi taotleda oma
staatuse taastamist enne kahe täisaasta (730 päeva)
möödumist lõpetamise jõustumiskuupäevast.
Lõpetatud partner esitab kirjaliku taotluse oma
staatuse taastamiseks Ettevõtte peajuristile. Taotluses
peavad olema ära toodud staatuse taastamise
põhjused ning sellega peab kaasnema täies ulatuses
vormistatud partneri taotlus ja leping (nagu sätestatud
käesolevate eeskirjade ja protseduuride punktis 1.31).
Taotluse vaatab läbi apellatsioonikomisjon (nagu
sätestatud käesolevate eeskirjade ja protseduuride
punktis 6.13.3). Konfidentsiaalse häälteenamuse alusel
rahuldab apellatsioonikomisjon staatuse taastamise
taotluse või lükkab selle tagasi.
Apellatsioonikomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult
ning saadetakse vastavusjuhi poolt lõpetatud
partnerile kolme (3) tööpäeva jooksul alates selle
väljakuulutamisest. Apellatsioonikomisjoni otsus
loetakse kättesaaduks hiljemalt kolme (3) tööpäeva
jooksul alates selle saatmisest Ettevõtte poolt (seitsme
[7] tööpäeva jooksul rahvusvahelise saadetise korral).
Staatuse taastamise taotluse tagasilükkamise korral
peab lõpetatud partner ootama enne järgmist staatuse
taastamise taotluse esitamist veel 365 päeva.
Staatuse taastamise taotluse rahuldamise korral saab
lõpetatud partnerist uus sõltumatu partner. Lõpetatud
partner ei naase positsiooni, millel ta oli enne
lõpetamist.
Kui lõpetamine tulenes rikkumisest, mis on seotud
haigusega seonduva väitega, ei saa lõpetatud partner

6.19.2
6.19.3

Kõik vaidlused, erimeelsused või küsimused, mis
tulenevad käesolevast lepingust või käesolevast
lepingust tulenevatest partneri või Ettevõtte õigustest
või kohustustest, või on seotud selle tõlgendamisega,
kuuluvad lahendamisele ühe vahekohtuniku poolt,
kelle isiku suhtes lepivad lepingu osapooled kokku.
Kui lepingu osapooled ei suuda jõuda kokkuleppele
vahekohtuniku isiku osas neljateistkümne (14)
päeva jooksul alates hetkest, mil üks osapool teeb
teisele kohtuliku lahendamise ettepaneku, määrab
vahekohtuniku ühe osapoole nõudmisel tol hetkel
ametis olev Inglismaa ja Walesi õigusliidu president,
olles arvesse võtnud talle esitatud ettepanekuid
sellise vahekohtuniku sobiva kvalifikatsiooni osas.
Kohtuistung toimub Londonis kooskõlas 1996. aasta
vahekohtuseadusega või selle hilisema kehtiva
täienduse või parandusega.
Käesolev leping allub ja seda tõlgendatakse vastavalt
Inglise seadusele
Inglise kohtutel on ainupädevus kõikide kohtuasjade,
hagide või menetluste läbiviimiseks ja otsustamiseks
ning kõikide vaidluste lahendamiseks, mis võivad
tuleneda käesolevast lepingust või olla sellega
seotud, ning nimetatud eesmärkidel allub iga
osapool tagasivõtmatult käesolevaga Inglise kohtute
jurisdiktsioonile.
LOOBUMINE: ETTEVÕTE EI LOOBU KUNAGI OMA
ÕIGUSEST NÕUDA KÄESOLEVATE REEGLITE VÕI
ÄRITEGEVUSE TEOSTAMIST REGULEERIVATE
KOHALDATAVATE SEADUSTE TÄITMIST. SEE KEHTIB
KÕIKIDEL, NII KONKREETSELT VÄLJENDATUD KUI
KAUDSELT VIIDATUD JUHTUDEL. KUI ETTEVÕTE
ANNAB MIS TAHES AJAL JA PÕHJUSEL LOA
REEGLITE RIKKUMISEKS, EI LAIENE SEE LUBA
TULEVASTELE RIKKUMISTELE. KÄESOLEV SÄTE
PUUDUTAB MÕISTET ‘LOOBUMINE’ NING
OSAPOOLED LEPIVAD KOKKU, ET ETTEVÕTE EI
LOOBU MITTE MINGITEL ASJAOLUDEL ÜHESTKI
OMA ÕIGUSEST ILMA ÜLALTOODULE VIITAVA
KIRJALIKU KINNITUSETA.
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