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Poniższe kraje są częścią krai NFR: Australia, Kanada, Łotwa, Litwa, Nowa Zelandia, Rosja, Ukraina. NFR oznacza Nie
Dla Odsprzedaży, co znaczy, że produkt wysłany do kraju NFR jest przeznaoczony tylko do użytku OSOBISTEGO
oraz nie powinien być sprzedawany innym. Program NFR pozwala klientom zarejestrować się jako członkowie LPGN,
kupować produkty, polecać innych do programu oraz otrzymywać prowizje.Nawet, jeśli nie możesz sprzedawać
produktów dla klientów detalicznych w krajach NFR, możesz zarejestrować innych, aby pozostali członkami LPGN, aby
każdy mógł budować swój biznes na poziomie globalnym. Nie wszystkie produkty LPGN sa dostępne do kupna we
wszystkich krajach, do których należy LPGN lub kiedy jest otwarte jako NFR.
1. Jestem pełnoletni w miejscu, w którym mieszkam. Rozumiem, że jako Niezależny Właściciel Biznesowy (IBO) z Life
Pharm Global Network (LPGN), mogę anulować tę umowę w każdym czasie niezależnie od powodu pisemną lub
elektroniczną wiadomością do LPGN. Rozumiem również, że moja zgoda na bycie IBO z LPGN nie jest automatyczna,
ale pod warunkiem przyjęcia i akceptacji mojego wniosku przez LPGN w siedzibie glównej w Orange County w
Kalifornii.
2. Oświadczam, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że mój Numer Socjalny (SSN) lub Podatkowy Numer
Identyfikacyjny (NIP), jeśli dotyczy, na tej zgodzie jest moim prawdziwym numerem identyfikacyjnym. Zgadzam się, że
jestem IBO odpowiedzialnym za mój własny czas poświęcony na biznes bez kontroli lub wskazówek od LPGN. Nie
jestem agentem, pracownikiem oraz prawnym reprezentantem Firmy oraz jestem odpowiedzialny za opłacanie
wszystkich federalnych oraz stanowych podatków od osoby osobiście-zatrudnionej oraz innych podatków
wymaganych przez każdą federalną, stanową lub agencję podatkową.
Ponadto, wyrażam zgodę na tę formę, którą należy dostarczyć do każdego płatnika, który ma kontrolę, wyciąg lub
nadzór przychodu, którego jestem posiadaczem od każdego płatnika, który może wypłacać lub dokonywać opłat
przychodu, którego jestem posiadaczem.
3. Zgadzam się, że jako IBO powinienem kłaść główny nacisk na sprzedawaniu oraz rozpowszechnianiu produktów
LPGN do klientów, którzy nie są IBO oraz że bedę sprzedawał lub dystrybutował ponad 70% od mojego hurtowego
kupna produktu od LPGN do klientów, którzy nie są IBO jako warunek mojego prawa do otrzymywania prowizji. Będę
przechowywać dane dotyczące mojej sprzedaży produktu i jego dystrybucji. Moje dodatkowe zamówienia hurtowych
produktów od LPGN stanowi certyfikacje do LPGN, że spełniłem powyższe wymagania przez sprzedaż i dystrybucję
ponad 70% moich poprzednich zamówieniń hurtowych dla klientów, którzy nie są IBO przed dokonaniem każdego z
moich kolejnych zakupów hurtowych od LPGN. Każde kolejne zamówienie produktu oświadcza do LPGN, że
wymagana sprzedaż produktów do osób, które nie są IBO została dokonana. IBO powienien utrzymywać zapiski ich
własnych sprzedaży detalicznych oraz zapewić te zapiski do LPGN, jeśli zostanie o to poproszony.
4. Nie będę rozpowszechniał żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd lub ubliżających oświadczeń na temat
LPGN, pozycji IBO w LPGN, produktów LPGN, możliwości zarobków w LPGN, personelu LPGN, klientów oraz innych
IBO.
5. Nie będę używał nazwy Firmy lub jej nazw handlowych, logo, materiałów sprzedaży, znaków towarowych
firmowych druków, żadnych stron internetowych lub znaków służbowych LPGN poza materiałami, które są
udostępnione przez Firmę lub zatwierdzone na piśmie przez LPGN przed moim użytkowaniem. Rozumiem, że
nieautoryzowany użytek lub duplikacja nazw handlowych, znaków towarowych oraz materiałów chronionych prawem
autorskim jest naruszeniem federalnego prawa.
6. LPGN jest posiadaczem wielu nazw, znaków i znaków towarowych włącznie z, ale nie ograniczonych do
„LifePharm”, „Laminine”, „LifePharm Global Network” i innych nazw i znaków LPGN, które należą wyłącznie do LPGN
lub jej oddziałów oraz, że IBO nie posiada własności lub prawa do użytku lub udziału w nich na mocy tej umowy lub
odwrotnie. LPGN niniejszym udziela limitowana licencję dla IBO, aby mogli używać nazw, znaków oraz zanków
handlowych LPGN w tytule regulaminu tej umowy. IBO rozpoznaje wartość dobrej woli LPGN, która stworzyła nazwy,
znaki handlowe oraz oznaczenia LPGN lub jej oddziałów i że wszystkie prawa do wyżej wymienionych należą tylko i
wyłącznie do LPGN.
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7. Jeśli stwierdzono, że spamuje w związku z moimi aktywnościami biznesowymi jako IBO, moje relacje biznesowe z
LPGN zostaną natychmiastowo zakończone oraz żadne prowizje nie zostaną wypłacone na moje konto. LPGN
zastrzega sobie prawo do nakładania akcji dyscyplinarnych, które zawierają wypowiedzenie statusu IBO w
odpowiednich sytuacjach, według własnego uznania LPGN opartego na naruszeniu tego regulaminu przez każdą
osobę, znajdującą się w gospodarstwie domowym IBO.
8.Aby utrzymać wykonalny program marketingowy oraz, aby był zgodny z federelnym, stanowym i lokalnym prawem
oraz warunkami ekonomicznymi, LPGN może od czasu do czasu zapewnić dodatkowy regulamin do tej Umowy, oraz
modyfikować Plan Kompensacyjny i Polisy i Porcedury. Rozumiem, że żaden prokurator generalny lub inny organ
regulacyjny nigdy nie przegląda, aprobuje ani nie zatwierdza żadnego z produktów, Planu Kompensacyjnego lub firmy
i nie wprowadzi żadnych roszczeń w związku z LPGN.
IBO nie powinien kreować, sprzedawać lub utylizować zadnych z materiałów promocyjnych lub strony odnoszącej się
do LPGN, jej Planu Kompensacyjnego lub produktów z wyjątkiem tych zapewnionych przez firmę.
9. Przeczytałem i zobowiązuję się do przestrzegania tego Regulaminu LPGN, Planu Kompensacyjnego LPGN oraz Polis
i Procedur LPGN, które są, razem z jego wszystkimi przyszłymi modyfikacjami, tak jak w pełni przedstawione w
niniejszym. Rozumiem, że muszę być w dobrej pozycji oraz nie naruszać tego Regulaminu, aby kwalifikować się do
uczestnictwa w Planie Kompensacyjnym LPGN. Kontynuacja mojego biznesu jako IBO lub moja akceptacja prowizji,
będzie stanowić moją zgodnę dotyczącą wszystkich poprawek i zmian.
10. Przyznaję, że żadne wyobrażenie lub gwarancje nie były mi przyznane przez LPGN, ich funkcjonariuszy, IBO oraz
żadnych reprezentantów Firmy odnoście do sumy pieniędzy, które zarobię jako IBO.
11. Rozumiem, że moja pozycja IBO może być odziedziczona lub przekazana oraz może być przeniesiona lub
przypisana za mojego życia po uprzedniej pisemnej zgody od LPGN oraz Regulaminie ustawionego przez LPGN,
którego zawartość nie powinna być bezzasadnie wstrzymana. Zgadzam się do uzyskania wszytkich rządowych licencji
i pozwoleń dotyczących moich aktywności biznesowych jako IBO. Zgadzam się do przestrzegania wszystkich
lokalnych, stanowych i federanych praw, które dotyczą się mojego biznesu LPGN jako IBO oraz mojego marketingu
produktów LPGN.
12. LPGN jest odpowiedzialne za poniższą realizację do IBO: Realizacja IBO i zamówień produktów przez klientów
oraz wypłata prowizji i bonusów. Kredyty zakupów lub zapłata przy odbiorze nie są dostępne. IBO zgadza się do
sponsorowania innych IBO oraz do sprzedaży produktów LPGN tylko w Stanach Zjednoczonych oraz w innych
miejscach, gdzie LPGN wyrazi na to zgodę od czasu do czasu.
13. Zmiana oryginalnego sponsora nie jest dozwolona. Wykazy IBO i wszystkie dane oraz informacje odnośnieIBO i
klientów są własnością Firmy i nie mogą być użyte przez IBO do żadnego celu bez uprzedniej zgody Firmy. W czasie
trwania tej umowy i po 6 miesiącach od jej trwania, IBO nie powienien pośrednio lub bezpośrednio, zapraszać LPGN
IBO lub klientów do innych możliwości biznesowych i/lub organizacji, oraz nie próbować sprzedaży produktów
konkurencyjnych do IBO lub klientów, oraz nie podawać nazw lub kontaktów z tego samego lub podobnego powodu
do osób trzecich.
14. Ta umowa jest regulowana prawami Stanu Kalifornia. Strony zgadzają się, że wszystkie roszczenia, spory i różnice
wynikające pomiędzy nimi pod ta umową powinny być rozwiązane wyłącznie poprzez rozwiązanie arbitrażu zgodnie
z Prawami Komercyjnego Arbitrażu z arbitraże,, który wysępuje w Orange County w Kalifornii. Arbiter może przyznac
karę, w dodatktu z deklaratywnym orzeczeniem, uszkodzeń umowy, może również przyznać karę za następcze szkody
w przypadku naruszenia jakichkolwiek przepisów w sekcji 4, 5, 6 oraz 13 tej umowy i powinien przyznać rozsądną
karę i koszty prawnicze dla strony dominującej. Wyrok sądu rozjemczego może byc wykonany w dowolnym sądzie
właściwym. Niniejszy przepis nie stanowi przeszkody dla LPGN lub IBO od szukania tymczasowego lub stałego
zabezpieczenia roszczeń w każdym sądzie lub kompetentnym sądownictwie.
15. Rozumiem, że jeśli zaniedbam stosowanie się do tej Umowy, LPGN może nałożyć akcje dyscyplinarne jakie są
określane według uznania firmy.
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16. Zgadzam się zabezpieczać oraz utrzymywać LPGN bez szkód ze względu na moje postepowania i zaniechania,
które wynikają poza moimi relacjami z LPGN, również jak te, które są naruszeniem tej Umowy, wraz z opłatami
prawnika LPGN i kosztami.
17. IBO może zwrócić litelaturę i produkty zakupione po cenie hurtowej od LPGN w ciągu 30 (trzydziestu) dni od
zakupu, jesli zostaną zwrócone do LPGN w kondycji zdolnej do odsprzedaży. IBO może uzyskać zwrot pieniędzy od
zakupu minus wysyłka i obsługa podporządkowując do 10% opłaty przepakowania. Koszty wysyłki dla zwróconych
produktów ponosi IBO. Wypłata zwrotu pieniędzy będzie dokonana w ciagu 30 (trzydziestu) dni od rachunku
zwróconych produktów. Przedmioty sprzedaży oraz usługi dostarczone przez internet nie są zdolne do zwrotu do
LPGN i nie są poddnae zwrotowi pieniężnemu. LPGN uhonoruje wymagania zwortów pieniężnych w przypadku
niezgodności z prawem stanowym lub federalnym. Jeśli produkty, które są zwracane są częścią paczki (włącznie ze
specjałami z wydarzeń), które zawierały darmowe produkty wtedy liczba darmowych produktów będzie w tej paczce
będzie odjęta od liczby przedmiotów zwróconych oraz pozostała liczba przedmiotów będzie zwrócona pieniężnie na
proporcjonalnym podłożu podporządkowując do 10% opłaty przepakowania.
18. Ta Umowa w obecnej postaci oraz po późniejszych zmianach przez LPGN według jej uznania stanowi pełny
kontrakt pomiędzy LPGN a IBO. Każde ukryte obietnice, reprezentacje, oferty lub inne komunikacje ukazane
niewyraźnie włączone w odniesieniu do tej Umowy nie mają użytku lub skutku. Jeśli jakakolwiek klazula w tej Umowie
powinna być uznana jako nieważna przez wysłannika prawa, pozostałe klazule powinny pozostać w działaniu i użytku
oraz język wykraczającej klazuli powinien być reformowany tylko do stopnia koniecznego aby zapewnić jej
wykonalność.
19. Jeśli IBO pragnie działać przeciwko LPGN z powodu jakiekokolwiek działania lub zaniechania nawiązujące lub
wynikające z tej Umowy, to działanie musi być spełnione w ciagu jednego roku od daty rzekomego postępku dając
podstawę do roszczenia. Niepowodzenie tego działania w ciągu podanego okresu powinno wykluczyć wszystkie
roszczenia przeciwko LPGN z tego działania lub zaniechania. IBO odstąpia wszystkie dopuszczalne roszczenia przez
jakiekolwiek inne odpowiednie statusy ograniczeń.
20. IBO autoryzuje LPGN do użytku jej/jego imienia, fotografii, osobistej historii i/lub podobizny w reklamowaniu lub
dla materiałów promocyjnych oraz niniejszym zrzeka się wszystkich roszczeń w ramach wynagrodzenia za użytek tych
informacji. Każdy IBO może anulować tę autoryzację w każdym czasie poprzez pisemny kontakt z LPGN wysłane listem
pierwszej klasy.
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