Original: Norwex

Första Kopian: Sponsor

Andra Kopian: Konsulent

Norwex Sweden AB ( „Norwex“)
Ansökan för oberoende säljkonsulent samt kontraktsvillkor
(Sammantaget „Konsulentavtalet“)
Att användas av rekryterande oberoende Norwexkonsulent. Uppgifter skall inlämnas via Norwex Konsulentkontor på www.Norwex.se. Vänligen skicka inte in denna
ansökningsblankett till Norwex huvudkontor. Rekryterande konsulent måste, så snart samtliga uppgifter inregistrerats, förstöra denna Konsulentansökan.

Konsulentnummer:

Norwex
Norwex Sweden AB
Limhamnsvägen 110
SE-216 13 Limhamn
Sverige
(„Norwex“)

Jag rekryterades genom:
Demonstration

Annons

Sociala media

Annat

Norwex Sweden AB, organisationsnummer 559054-7039 („Norwex“) är promotor för detta handelssystem i Sverige. Norwex
erbjuder en rad produkter för rengöring, städning och personlig hygien genom sin kompensationsplan. Norwex oberoende
säljkonsulenter som deltar i detta system som varande återförsäljare, säljer dessa produkter och sätter sina priser efter riktlinjer
från Norwex rekommenderade katalogpriser.
Sökandens uppgifter

VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT MED VERSALER

Efternamn:			Förnamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer Ort:

Email:

Hemtelefon:

Mobil:

Leveransadress (om annan än ovan)
Gatuadress:

Postnummer, Ort

Sponsoruppgifter
Efternamn:			Förnamn:

Sponsorns konsulentnummer:

Startpaket
Du kommer att erhålla ett Norwex Startpaket när du registrerats. Detta paket skickas till dig som ny oberoende Norwexkonsulent
utan kostnad, förutsatt att du som oberoende Norwexkonsulent uppnår en rabattberättigad försäljning om minst 13.999 kr rek.
katalogpris under de 90 första dagarna efter ditt registreringsdatum. Om du inte lyckas motsvara detta kriterium, kommer Norwex
att debitera dig en summa av 1.900 kr för Startpaketet. Du ger Norwex tillstånd att debitera ditt bankkort för Startpaketet om du
inte skulle uppnå kravet på minimiförsäljning för 13.999 kr rek. katalogpris under dina första 90 dagar.
MasterCard
Bankkort nummer:
Kortinnehavare (texta):

Kortinnehavarens adress:

Visa
Giltigt till:
Kortinnehavarens namnteckning:

Bankkontouppgifter för utbetalning av Downline-provision
Bankens namn och ort:

Kontoinnehavarens namn:

Kontonummer:
Clearingnummer:
Underskrift:

Datum:

Norwex erbjuder alla nya oberoende Norwexkonsulenter en 6 månaders provperiod på Office Suite-programmet, vilket är det enda systemet genom vilket
Norwex kan möta de kvalitetskrav och det konsumentskydd som krävs för att oberoende säljkonsulenter skall kunna sälja online. Vänligen kryssa i rutan nedan
om du vill ta hjälp av det här verktyget för att få en lyckad start med din Norwexverksamhet.
Jag väljer att registrera mig för Office Suite-programmet och ger Norwex tillstånd att varje månad automatiskt dra månadsavgiften 95 kr
från mitt bankkort så snart provperioden är avslutad (se Kontraktsvillkor som är bilagda denna blankett). Min Office Suite innehåller:
- Min egen personliga hemsida där mina kunder kan handla Norwexprodukter och bli Norwexkonsulenter.
- Obegränsad tillgång till månadsbrev till mina kunder.
- värdskapsportalen
För detaljerad information, se paragraf 6 i bilagan Kontraktsvillkor.
Nej, jag önskar inte registrera mig för Office Suite-programmet just nu.
Den enda ekonomiska förpliktelsen som konsulenten har under den första 12-månadersperioden efter Avtalets startdatum, är att betala kostnaden för
Startpaketet på kr.1.900, under omständigheterna som beskrivits ovan. Konsulenten har i övrigt inga vidare årliga ekonomiska skyldigheter och är fri att välja
om denne vill köpa varor eller tjänster under detta handelssystem.

Momsregistrering
Jag försäkrar härmed att jag inte har någon F-skattesedel och är momsregistrerad.
Jag är momsregistrerad och har F-skattesedel. Organisationsnummer:___________________________________
I den händelse min momsstatus förändras, kommer jag omedelbart att informera Norwex. Jag förstår till fullo att min underlåtelse att tillhandanhålla korrekt
information till Norwex, kan medföra att jag blir ersättningsskyldig för förlust av innehållen moms från fakturor som utfärdats av Norwex till mig genom
självfaktureringsproceduren som tillämpas i enlighet med kapitel 11 klausul 4 i Mervärdesskattelagen.
Jag försäkrar att jag är 18 år fyllda och har arbetstillstånd i Sverige. Jag förstår att Konsulentavtalet införlivar denna ansökningsblankett, kontraktsvillkoren som anges nedan,
Norwex Policies och procedurer för konsulenter, Kompensationsplanen och Norwex Mediapolicy. Jag samtycker till att rätta mig efter samtliga villkor som anges i dessa dokument.
Jag försäkrar att den information som jag lämnat i denna ansökan är korrekt och förstår att underlåtenhet att ge korrekt information kan, efter Norwex godkännande av min
ansökan, resultera i uppsägning av konsulentavtalet. Om du inte förstår villkoren i konsulentavtalet, uppmanar vi dig starkt att kontakta Norwex för att få eventuella frågor
besvarade innan du lämnar in din ansökan om att bli en oberoende Norwexkonsulent.
Sökanden och medsökanden (om sådan finns) söker tillsammans som en enda oberoende säljkonsulent. Villkoren i konsulentavtalet gäller bägge individerna. All framtida
korrespondens och meddelanden mellan sökanden och Norwex kommer alltid att ske mellan sökanden och Norwex med bindande effekt på medsökanden. All information som
jag/vi har inkluderat i denna blankett relaterar till sökanden och medsökanden såsom en enda blivande säljkonsulent.
Det är olagligt för en promotor eller medarbetare i ett handelssystem att övertala någon att göra en betalning, genom att utlova belöningar och förmåner för att få andra att gå med i
systemet. Bli inte vilseledd av påståenden om att det är lätt att få hög provision. Om du undertecknar detta avtal, så har du 14 dagar på dig att ångra dig och få pengarna tillbaka.

Sökandens underskrift:

Datum:

Medsökandens underskrift:

Datum:

Medgivande till överföring och bearbetning av personliga uppgifter:
Norwex lägger stor vikt vid respekten för dina personliga rättigheter och privatliv. Vänligen se paragraf 21 i Kontraktsvillkoren som bilagts denna blankett och som beskriver andra
möjliga sätt att använda personlig information. Dina personliga uppgifter kommer att skyddas från missbruk. Genom att skriva under detta avtal medger du att dina personliga uppgifter
och medsökandens personliga uppgifter, om sådan finns, får överföras till andra nuvarande eller framtida gruppmedlemmar inom Norwex såväl som till tredje parts marknadsföringsoch logistikföretag såsom Norwex Inc., IMN Inc. och 3PL inom EU/EEA och USA för följande syften: (i) fullgörandet av konsulentavtalet; och (ii) Norwex gruppsyften såsom centraliserad
dataanalys, kundrelationer / HR / ERP tjänster, förbättring av databearbetning eller andra ledningsrelaterade syften.
Norwex får också använda ditt namn, foto, video, testimonial, personliga berättelse och/eller likhet med någon Norwex eller Norwexgrupps annonsering eller marknadsföringsmaterial,
inkluderat användning på internet utan någon separat kompensation för sådan användning.
Dessutom får Norwex lämna ut dina uppgifter såsom din emailadress, och telefonnummer till din Sponsor och vilken annan Ledar-konsulent som helst i den utsträckning som behövs
för att kunna arbeta effektivt med dem.
Personliga uppgifter som överförs till USA är inte underställda samma skydd som i EEA och därför uppmärksammas du särskilt till den del i ditt medgivande till dataöverföring och
bearbetning av personliga uppgifter som beskrivs i detta avsnitt, men Norwex Inc. och IMN Inc. samt 3PL är Safe Harbor-registrerade, vilket innebär att de följer ramverket för EUs Safe
Harbor avseende insamlandet, användandet och kvarhållandet av data från Europeiska Unionen, såsom anges av United States Department of Commerce på http://www.export.gov/
safeharbour. Norwex följer, där tillämpligt, EUs Dataskyddsdirektiv och dess tillämpning i de medlemsländer där de har juridiska enheter.
Du har rätt att kontakta Norwex om du :
- önskar få tillgång till eller ha en kopia av dina personliga uppgifter
- önskar korrigera, ta bort eller spärra dina personliga uppgifter
- önskar få information om de personliga uppgifterna som vi har lagrade om dig
- önskar ta tillbaka ditt medgivande, eller
- har andra frågor kring dataskydd på Norwex.
Du har rätt att dra tillbaka ditt medgivande med framtida effekt närsomhelst såvida inte fullgörandet av kontraktsskyldigheter kräver tillgång till dessa uppgifter.

Sökandens underskrift:

Datum:

Medsökandens underskrift:

Datum:

© 2016
Norwex Sweden AB
Limhamnsvägen 110
SE-216 13 Limhamn
Sverige
Alla rättigheter reserverade.
14210 - 0916

Kontraktsvillkor till Konsulentavtal („Kontraktsvillkor“)
Såsom blivande oberoende säljkonsulent („konsulent“) för Norwex Sweden AB („Norwex“),
försäkrar jag härmed att jag förstår och godkänner följande kontraktsvillkor:
1. Tolkning

5. Delegering

Affärsenhet syftar på ett aktiebolag, handelsbolag eller annan företagsform som har satt sitt namn på och
lämnat in en korrekt ifylld blankett för Konsulentansökan.

1) Konsulenten får inte tilldela, överföra eller kontraktera detta Konsulentavtal utan föregående skriftlig
tillåtelse från Norwex.

Konkurrerande verksamhet syftar på ett företag, organisation eller aktivitet som arbetar med, är
inblandade i eller är besläktade med, direkt eller indirekt, (i) direktförsäljning av produkter eller tjänster
genom oberoende entreprenörer eller representanter; eller (i) marknadsföring eller försäljning av
städprodukter av mikrofiber eller produkter för personlig hygien (eller sådana produkter som annars
erbjuds eller saluförs i Sverige av Norwex) till tredje part.

(2) Konsulenten får delegera utövandet av sina tjänster under detta avtal till sådan tredje part eller parter
som, efter konsulentens begäran, skriftligen kan godkännas av Norwex varande korrekt utbildad och
kompetent för ändamålet, förutsatt att (i) sådan tredje part förbinder sig att rätta sig efter villkoren i
Avtalet och (ii) ingen sådan delegering skall befria konsulenten från några skyldigheter eller förpliktelser
i Avtalet, konsulenten skall vara fullt ut ansvarig för sina delegaters handlingar och åtaganden i samma
utsträckning som konsulenten är ansvarig för sina egna handlingar och åtaganden enligt detta Avtal,
samt att konsulenten i enlighet med detta alltid skall hålla Norwex skadeslös i samband med sina
delegaters handlingar och åtaganden.

Konfidentiell information syftar på konfidentiell och/eller patentskyddad information om Norwex,
vilket inkluderar men inte är begränsat till, Downlines verksamhetsrapporter (såsom beskrivet i Norwex
Policies och procedurer) och all information som sådana rapporter innehåller, alla kunddata, samt Norwex
prissättning, rapporter och resultatinformation, marknadsföring och finansiella planer och data och
träningsmaterial.
Konsulent syftar på en person/personer, inkluderat en affärsenhet, som har ingått ett oberoende
konsulentavtal med Norwex. Om inget annat angetts, syftar termen „konsulent“ på vilken oberoende
Norwexkonsulent som helst, vare sig denne konsulent har uppnått en högre titel eller ej. Referenser till
konsulenten skall också inkludera och gälla för anställda, ledare, tjänstemän, underleverantörer eller
återförsäljare till konsulenten. En person/affärsenhet upphör bara att vara konsulent om avtalet avslutas.
Konsulentavtal syftar på det juridiskt bindande dokument mellan Norwex och varje konsulent som består
av: (i) en korrekt ifylld och undertecknad ansökningsblankett för Norwex oberoende säljkonsulenter
och kontraktsvillkor; (ii) Norwex Policies och procedurer för Norwex oberoende säljkonsulenter;(iii)
Kompensationsplanen; och (iv) Norwex Mediapolicy.
Konsulentansökan syftar på Ansökningsblanketten för oberoende säljkonsulenter och kontraktsvillkor.
Konsulentinformation syftar på varje konsulents namn, adress, telefonnummer, emailadress,
organisationsnummer, i förekommande fall, och annan information som efterfrågas i eller med
konsulentansökan.
Kund syftar på en kund (annan än konsulenten) som köper Norwex produkter från en konsulent.
Downline syftar på den organisation bestående av konsulenter som direkt eller indirekt är sponsrade av
en specifik konsulent.
Norwexgruppen syftar på nuvarande eller framtida företag inom Norwex grupp.
Norwex märken syftar på alla trademarks, servicemärken, handelsnamn, produktnamn, logotyper
och domännamn som används eller visas i eller i samband med Norwex verksamhet eller någon
Norwexprodukt (eller någon relaterad förpackning).

(3) Det står Norwex fritt att tilldela, överföra eller kontraktera detta Konsulentavtal i sin helhet eller i delar
till någon medlem i Norwexgruppen eller sådant företag som man anser vara lämpligt och sådan
delegat skall ha samma rättigheter under detta Avtal gentemot konsulenten som om dennes namn
var Norwex.
(4) Konsulenter som bor och verkar i Sverige godkänner att Norwex med 14 dagars varsel förnyar detta
Konsulentavtal med annat Norwexgrupp-företag som är registrerat i Sverige. För ytterligare försäkran,
medger konsulenten att inom 7 dagar efter sådant meddelande, underteckna ett förnyat avtal där
samtliga förmåner och skyldigheter i detta Konsulentavtal överförs till sådant Sverigeetablerat
Norwexgrupp-företag.
(5) Vänligen se dokumentet Policies och Procedurer för mer detaljerad information angående överföringar
av Konsulentavtalet.
6. Oberoende Säljkonsulents status som Återförsäljare
(1) Jag ingår detta konsulentavtal såsom en oberoende återförsäljare och inte som anställd, partner eller
entreprenör till eller med Norwex.
(2) Min juridiska status som konsulent är den som oberoende Återförsäljare. Konsulenten är auktoriserad
att (men har ingen skyldighet att) sälja produkterna i Sverige. Detta är inte ett kontrakt för konsulenten
om att tillhandahålla tjänster eller att utföra något arbete.
(3) Konsulenten avtalar att sälja produkterna på sådant sätt som han/hon finner lämpligt, även om
Företaget har erfarit att framgång säkrast nås genom att följa förslagen i utbildning och övriga
dokument som regelbundet erbjuds konsulenten av företaget. Konsulenten råds att företräda
produktgarantierna korrekt och att fullgöra sådana garantier lika korrekt gentemot sina kunder.

Sponsor syftar på en konsulent som introducerar en annan konsulent i Norwexprogrammet och som står
angiven som Sponsor i konsulentansökan.

(4) Jag skall vara ansvarig för min egen verksamhet och de metoder och medel som jag använder i min
försäljning. Det är mitt eget ansvar att lämna alla uppgifter och att skaffa alla tillstånd och licenser
för min verksamhet som jag behöver för att kunna verka som konsulent. Det står mig fritt att skapa
min egen struktur och bestämma mina arbetstider och jag är inte en anställd. Jag är ansvarig för att
betala mina skatter. Norwex har rätten, men inte skyldigheten, att hålla inne skatter. Jag håller Norwex
skadeslös och utan ansvar om Norwex skulle hållas betalningsskyldiga för skatt som inte dragits, men
som härrör från betalning till mig från Norwex eller på annat sätt härrör från en transaktion mellan mig
och Norwex. När jag uppnår titeln Team Coordinator eller Sales Leader, kommer jag, med eller utan
hjälp av Norwex, att ansöka om F-skattesedel.

Make/maka syftar på endera av två med varandra (a) gifta personer, (b) personer som inte är gifta men är
och har varit samboende under en sammanhängande period av minst två (2) år.

(5) En transaktionsavgift på 5 kr kommer att debiteras konsulenten när kunden erbjudits betalningslösning
såsom Klarna.

(1) Vänligen se Norwex oberoende säljkonsulenters policies och procedurer („Policices och procedurerdokumentet“) för utförlig lista över definitioner.

(6) Konsulenten förstår att utbildning och utveckling är gynnsamt för utövandet av hans/hennes
verksamhet och att Företaget kommer att erbjuda utbildning och utveckling för konsulenten då och
då.

Norwexprodukter eller Produkter syftar på produkterna som distribueras av Norwex, inklusive de
som ingår i den nuvarande Norwexkatalogen som finns tillgänglig online på www.norwex.se och som
konsulenter är auktoriserade att sälja enligt konsulentavtalet.
Norwexprogrammet syftar på Norwex direktförsäljningsprogram för Norwex produkter som beskrivet i
konsulentavtalet.

(2) I detta konsulentavtal
a. inkluderar hänvisningar till ett kön alla kön;
b. alla hänvisningar till tillämplig lag eller annan förordning, bestämmelser, regel eller kodex är en
referens till denna såsom den är eller ibland kan ha blivit ändrad, modifierad, sammanslagen eller
återupprättad;
c. alla förpliktelser att inte göra någonting skall inkludera förpliktelsen att inte godta, tillåta eller
orsaka att detta något blir gjort.
Skatter innebär all slags tillämplig skatt inklusive inkomstskatt, sociala avgifter och skatter samt all slags
innehållen skatt, skyldighet och kostnader, avgifter och skulder som är förknippade med dessa.
2. Avtal med Norwex
(1) Jag erkänner att detta Konsulentavtal införlivar genom hänvisning dokumentet Policies och
procedurer, Norwex Kompensationsplan samt Norwex Mediapolicy (sammantaget „Norwex Policies“).
Var och en av dessa policies utgör en väsentlig del av detta konsulentavtal och du erhåller kopior
för genomläsning på dessa tillsammans med Ansökningsblanketten och Kontraktsvillkoren. Dessa
dokument kan också hämtas online på www.norwex.se. Konsulentavtalet skall utgöra det fullständiga
avtalet mellan Norwex och mig själv och skall ersätta eller gälla framför eventuella tidigare avtal,
överenskommelser eller förbindelser.
(2) Jag erkänner att jag läst och förstått dessa kontraktsvillkor och Norwex Policies. Löften, utfästelser,
erbjudanden eller uttalanden som inte uttryckligen står angivna i dessa Kontraktsvillkor eller Norwex
Policies kan aldrig verkställas eller vara giltiga. I händelse av konflikt mellan Kontraktsvillkoren och
Norwex Policies, skall bestämmelserna i Konsulentavtalet vara de rådande.
(3) I de fall två individer som är gifta med varandra önskar bli konsulenter, måste dessa ansöka tillsammans
(som sökande och medsökande) för att bli en enda konsulent. Där Norwex har godkänt en sådan
ansökan, måste makarna registreras tillsammans under en enda Sponsor. Makar kan varken sponsra
varandra direkt eller indirekt eller ha olika sponsorer. Villkoren i detta Konsulentavtal skall gälla lika för
båda individerna och alla referenser i detta till Konsulenten skall innebära referens till båda individerna.
All korrespondens och meddelanden kommer att ske endast till sökanden som representant för bägge
individer.
(4) Jag försäkrar att jag har all juridisk rätt att ingå i detta Konsulentavtal. Jag erkänner att bestämmelserna
i detta Konsulentavtal är giltiga och att restriktioner och förpliktelser som anges häri är rättvisa och
rimliga i samband med Konsulentavtalet.
3. Förändringar i Konsulentavtalet
(1) Norwex Policies utgör huvudparten av Norwex direktförsäljningsstruktur. Norwex reserverar sig för
rätten att göra någon och alla sådana förändringar i Villkoren till detta Konsulentavtal, inklusive i
Norwex Policies, som Norwex enligt eget gottfinnande får bedöma som nödvändiga eller önskvärda
för att upprätthålla och förbättra effektiviteten i organisation och ekonomi samt konkurrenskraften i
Norwex direktförsäljningsstruktur, med hänsyn till både kunder och konsulenter.
(2) Konsulenter kommer att underrättas om alla sådana förändringar via de kommunikationskanaler som
angetts i Konsulentinformationen. Detaljer kring förändringarna meddelas också till konsulenterna
via Norwex Konsulentservice hemsida på www.norwex.se. Sådana tillägg skall träda i kraft 30 dagar
efter publicering på denna hemsida, förutom förändringar i konsulenternas ekonomiska förpliktelser
som träder i kraft 60 dagar efter publicering på denna hemsida. I frånvaro av din skriftliga invändning
innan utgången av dessa 30 dagar, kommer din fortsatta Norwexverksamhet, inklusive mottagandet
av bonusar och provision att utgöra ditt godkännande av någon och samtliga sådana förändringar.

(7) Jag inser att det inte finns några garantier för att det finns eller kommer att finnas en marknad för
Norwex produkter eller att jag kommer att få provision eller inte förlora pengar.
7. Konsulentens förpliktelser och affärsmetoder
(1) Konsulenten medger att aktiviteterna skall vara begränsade till Sverige och Norge. Rekrytering kan
vara i Norge men inte försäljning.
(2) Jag skall presentera Norwex och Norwex produkter på ett sanningsenligt och korrekt vis i enlighet
med informationen som presenteras på Norwex hemsida, Norwex produktkatalog och Norwex
marknadsföringsmaterial som finns tillgängligt för konsulenten. Jag skall inte göra några påståenden
eller utfästelser avseende Norwex produkter annat än de påståenden och utfästelser som finns i
marknadsföringsmaterial som Norwex skapat eller distribuerat. Jag skall inte använda vilseledande,
bedrägliga eller orättvisa rekryteringsmetoder. Som återförsäljare är jag juridiskt ansvarig för kundkrav.
Norwex kan dock välja att assistera med hanterandet av kundkrav.
(3) Jag skall inte begära eller uppmuntra någon nuvarande eller potentiell konsulent eller kund att (i) ta
del i Norwex på ett sätt som avviker från Norwexprogrammet som det angivits i detta Konsulentavtal
samt Norwex marknadsföringsmaterial, eller (ii) verkställa eller hålla fast vid avtal eller kontrakt annat
än konsulentavtalet för att kunna bli en Norwexkonsulent.
(4) Jag skall alltid agera på ett sanningsenligt, lagligt, moraliskt och etiskt sätt.
8. Norwex Office Suite
(1)	Norwex erbjuder mig en 6-månader provperiod på Office Suite, ett snabbt och enkelt sätt att etablera
min online-affärsverksamhet för försäljning av Norwex produkter. Om jag vid någon tidpunkt
väljer att avsluta, måste jag lämna in en skriftlig begäran via email till se-info@norwex.com Ingen
avslutningsavgift utgår. Abonnemangsavgifter debiteras månadsvis omkring den 15:e varje månad
och påbörjas i den följande månaden efter provperiodens utgång.
(2) Om jag väljer att marknadsföra och försälja Norwex produkter online, kan jag göra detta endast genom
Norwex Office Suite hemsida. Jag förstår och godtar att jag förbjuds att marknadsföra och sälja Norwex
produkter genom annan online-kanal inkluderat eBay eller Amazon och att underlåtenhet att följa
denna regel ger Norwex rätt att avsluta konsulentavtalet med omedelbar verkan och att vidta vilken
som helst åtgärd gentemot mig som Norwex finner lämplig.
(3)	Norwex reserverar sig för rätten att ändra, byta ut, uppdatera, avsluta eller på annat sätt modifiera, i
form eller utförande, hela eller delar av Office Suite hemsidas program, när som helst utan föregående
varsel, förutsatt att Norwex ger inte mindre än 60 dagars varsel inför förändring i Konsulentens
ekonomiska skyldigheter i relation til Office Suite-programmet. Norwex skall inte hållas skyldig
för avbrott på hemsidan som konsulenten kan få erfara, vare sig avbrottet orsakats av planerat
underhållsarbete eller omständigheter bortom Norwex kontroll.
9. Riktilinjer för konsulenter
(1) Som konsulent kan jag endast ha ett konto under en enda sponsor. Jag får inte vara del av mer än
ett konsulentavtal eller ha, direkt eller indirekt, intressen i annan konsulentverksamhet, inklusive
Norwexverksamhet som leds av Norwexgruppen.
(2) Jag förstår att jag är förbjuden att tala offentligt å Norwex vägnar i något som helst medium inklusive
tv, press eller radio. Om jag blir kontaktad av en representant för media, skall jag hänvisa denna till
Norwex direkt.
10. Sponsring och Downline

4. Efterlevnad av lagar och förordningar

(1) Som konsulent får jag sponsra andra personer till att bli konsulenter i Sverige.

(1) Jag skall följa alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar och regler från tid till annan i kraft av mitt
verksamhetsutövande och mina skyldigheter under detta konsulentavtal.

(2) Jag inser att Konsulentansökningar måste ske online via konsulentens Office Suite hemsida eller genom
att fylla i det mest aktuella Konsulentavtalet och att skicka det till Norwex. När en ny Konsulentansökan
anger mig som sponsor, kommer denna nya konsulent att bli del av min Downline. Att byta sponsor
eller Downline är strängt förbjudet.

(2) Jag samtycker till att jag skall samarbeta med Norwex i dess ansträngningar att följa dessa lagar,
stadgar, förordningar och regler, inkluderat men inte begränsat till, att förse Norwex med sådana
dokument och intyganden som kan krävas för att efterleva tillämpliga lagar, stadgar, förordningar och
regler.
(3) Jag skall anskaffa och alltid bibehålla alla nödvändiga tillstånd, kompetensbevis och tillåtelser som
krävs för utövandet av min verksamhet och skyldigheterna under detta Konsulentavtal.

(3) Som konsulent kommer jag att erhålla provision på min Downlines försäljning om min titel är Team
Coordinator eller högre. Fakturan för detta ställs ut genom självfakturering.
(4) Detaljer rörande min kompensation som konsulent från mitt primära arbete och från mitt sekundära
arbete finns mer utförligt beskrivna i paragraf 14 nedan samt i Norwex Kompensationsplan.

(5) Jag samtycker till att förse min Downline med ledarskap, träning och ledning såsom beskrivs mer i
detalj i Norwex Policies. Jag skall inte göra några påståenden eller förespeglingar till min Downline
om Norwex produkter eller Norwex kompensationsplan, andra än de som finns i Norwex Policies
och litteratur. Jag kommer att presentera Norwex Kompensationsplan rättvisande och fullständigt,
tydligt förklara att omedelbar förtjänst kommer från inköp av produkter till grossistpris och försäljning
till för konsulenten valfritt pris, att priserna i Norwex katalog och trycksaker är rekommenderade
katalogpriser, att konsulenten erhåller provision på försäljningen i sin Downline samt att kompensation
aldrig kan erhållas från att enbart sponsra andra konsulenter.
(6) Jag förstår att Norwex kan komma att begära information om min verksamhet och utvecklingen av
min Downline.
11. Lagerhållning rekommenderas inte
(1) Inga inköp av produkter, förutom Startpaketet, som innehåller varuprover och tryckt material till
demonstration för kunder (och som kan fås utan kostnad i enlighet med Konsulentansökan), är
nödvändiga för att kunna bli konsulent. Att upprätthålla aktiv status som konsulent och att erhålla
provision och bonusar förutsätter inte heller att du håller något lager av Norwex produkter.

(3) Jag godtar att jag inte skall bestrida Norwex rättigheter ifråga om immaterialrätt både under
avtalstiden och efter att avtalet gått ut, vare sig personligen eller via tredje part, och jag skall inte bistå
tredje part avseende detta. Överträdelser mot dessa bestämmelser skall genast leda till uppsägning av
kontraktet.
Norwex reserverar sig för rätten att söka gottgörelse enligt eget gottfinnande i händelse av att jag
bryter mot denna regel.
(4) Jag åtar mig att inte registrera eller ansöka om att registrera några immateriella rättigheter inklusive
utan begränsning trademarks, varumärken, patent, varunamn, symboler, reklamslogans eller andra
märken för produkter eller distributionssystem för försäljning av andra produkter än de som tillhör
Norwex.
(5) Jag åtar mig att inte införliva något företag vars namn inkräktar på Norwex immaterialrätt, inte heller
skall jag använda Norwex namn, symboler, reklamslogans eller andra märken för produkter eller
distributionssystem för försäljning av andra produkter än de som tillhör Norwex.
15. Avstängning

(2) Norwex kommer alltid under villkoren för detta konsulentavtal, att efter skriftlig begäran från
konsulenten återköpa produkter som inköpts av konsulenten från Norwex enligt detta handelssystem,
när som helst inom ett års tid efter datumet för denna begäran och som returnerats av konsulenten till
Norwex, samt att sådant återköp omfattas av och lyder under villkoren i Del 18(6) och 18(7) nedan (och
av vilken anledning datumet för den skriftliga begäran under denna Del skall behandlas som datumet
för uppsägning som hänvisas till i Del 18(6).

(1) Norwex reserverar sig för rätten att avstänga dig från din roll som konsulent om du bryter mot
villkoren i konsulentavtalet eller för någon annan handling eller försummelse som Norwex bedömer
vara skadlig eller inverka menligt på andra Norwexkonsulenters intressen. Beroende på graden
av allvar för handlingen som gett upphov till avstängningen, kan den avstängda konsulenten bli
anmodad att avstå rätten till provisioner eller bonusar som annars skulle ha genererats av konsulenten
under avstängningsperioden. Norwex beslutar hur länge avstängningen skall gälla och hur stränga
sanktionerna skall vara, på grundval av överträdelsernas beskaffenhet.

12. Icke-konkurrens och icke-värvning

16. Löptid och uppsägning

(1) Jag förstår att jag, i enlighet med detta konsulentavtal, kommer att få kontakt med kunder, presumtiva
kunder, Norwex anställda och andra personer, företag eller organisationer med vilka Norwex har
eller försöker etablera värdefulla affärsrelationer. Jag medger att: (a) Norwex har legitimt intresse av
att skydda dessa affärsrelationer; (b) bestämmelserna i detta avsnitt är rimliga och nödvändiga för
att skydda Norwex legitima intressen; och (c) Norwex aldrig skulle ha ingått detta avtal i frånvaro av
mitt godkännande av dessa bestämmelser. Följaktligen medger jag härmed att, såvida Norwex inte
uttryckligen i förväg gett sitt skriftliga medgivande:
a. Jag skall inte, direkt eller indirekt, ensam eller genom tredje part (inkluderat anställda), använda
någon del av Norwexprogrammet för att framföra, marknadsföra eller sälja produkter, tjänster eller
program som erbjuds av en konkurrerande verksamhet eller föratt marknadsföra, presentera eller
sälja Norwex produkter genom eller i kombination med några andra produkter, system, program
eller marknadsmetod, inklusive någon sådan från konkurrerande verksamhet;
b. Under löptiden av detta konsulentavtal skall jag inte, direkt eller indirekt, ensam eller genom tredje
part (inkluderat anställda) stödja, driva verksamhet, ägna mig åt, ge råd till eller verka för eller i
samarbete med konkurrerande verksamhet.
c. Om jag uppnått titeln Executive Sales Leader eller högre, skall jag under löptiden av detta
konsulentavtal och under en period av ett (1) år efter uppsägning av detta konsulentavtal, vare sig
direkt eller indirekt, varken individuellt eller som kompanjon till eller i samarbete med någon eller
några personer, bolag, organisation, syndikat, företag eller sammanslutning, såsom huvudman,
agent, delägare, partner, anställd oberoende entreprenör eller på vilket som helst annat sätt, verka
eller vara engagerad i eller sammankopplad med eller ha några intressen i eller vara rådgivande
eller låta mitt namn användas av person eller personer, bolag, organisationer, syndikat, företag eller
partnerskap som är en konkurrerande verksamhet.
d. Jag skall inte, under löptiden av detta konsulentavtal samt under en period av ett (1) år efter
uppsägningen av detta, vare sig direkt eller indirekt, varken individuellt eller som kompanjon eller
i samarbete med eller i koppling till, person eller personer, bolag, organisation, syndikat, företag
eller partnerskap, såsom huvudman, agent, delägare, partner, anställd, oberoende entreprenör
eller på vilket annat sätt som helst, kontakta, kommunicera med, söka upp (personligen, per
telefon, elektroniskt eller på annan väg) eller värva i avsikt att, direkt eller indirekt, sälja produkter
från konkurrerande verksamhet till:
i.

kund som jag haft kontakt med i min verksamhet under löptiden av detta konsulentavtal;

ii. presumtiv kund som jag haft kontakt med i min verksamhet under löptiden av detta
konsulentavtal;
iii. kund vars information jag haft tillgång till genom Norwex.
e.	Make/maka till en konsulent skall inte, vare sig individuellt eller som partner eller tillsammans
med eller i samarbete med, person eller personer, bolag, sammanslutning, syndikat, företag,
organisation eller partnerskap såsom huvudman, agent, delägare, kompanjon till på något sätt
som helst, verka för eller vara engagerad eller inblandad i eller ha intressen i, ta anställning, vara
oberoende entreprenör eller ha annat affärsförhållande till konkurrerande verksamhet; och
f.	Under löptiden av detta konsulentavtal samt under en period av två (2) år efter avtalets uppsägning,
skall jag inte, direkt eller indirekt, värva eller uppmana en Norwexanställd eller Norwexkonsulent
(eller före detta Norwexanställd eller Norwexkonsulent vars relation till Norwex upphört inom
ett (1) års tid före uppsägningen av detta konsulentavtal) till att säga upp sin relation till Norwex
för att bli anställd eller engagerad (med mig eller ensam) som oberoende entreprenör hos en
konkurrerande verksamhet.
g.	Jag förstår att jag tillåts ha andelar i offentligt saluförda Konkurrerande företag, så länge mina
ägarandelar i en konkurrerande verksamhet inte överstiger 5% av det nominella värdet av kapitalet
i det konkurrerande företaget.
(2)	
Jag godtar att överenskommelserna i underparagraferna (a) - (f) var och en är separata
överenskommelser (inkluderat de som anges separat inom underparagraf (d). Jag medger att brott
eller risk för brott av mig mot sådana bestämmelser, skulle orsaka irreparabel skada och betydande
men, vars omfattning skulle vara mycket svårt att mäta och bedöma och därför göra försök till rättsliga
påföljder och ersättningar inadekvata. Därför godkänner jag att Norwex skall ha rätt att begära
skadestånd och andra rättsliga förelägganden som domstol finner lämpliga. Denna rätt skall stå i
tillägg till annan ersättning tillgänglig för Norwex genom lag eller rätt.
13. Priser, provision och bonus
(1) Konsulenten kan bestämma sin egna försäljningspriser. Norwex tillhandahåller rekommenderade
katalogpriser (Rek. katalogpris) i Norwex produktkatalog som möjlig riktlinje.
(2) Konsulenten får en omedelbar förtjänst vid genomförd beställning till Norwex. Förtjänsten kommer att
utgöras av differensen mellan grossistpriset som han/hon betalar till Norwex och priset som kunden
har betalat till konsulenten.
(3) Jag förstår att mitt medverkande som konsulent inte garanterar provisioner, bonusar eller betalningar
av något slag.

Löptid
(1) Detta konsulentavtal skall ha sin början datumet för inregistrering och skall, om det inte blivit uppsagt
innan dess, löpa i enlighet med villkoren i detta konsulentavtal.
Uppsägning av endera part
(2) Utan att det påverkar någondera parts rättigheter och rättsmedel härunder, kan detta konsulentavtal
sägas upp av endera part med inte mindre än 30 dagars skriftlig varsel.
(3) Endera part kan säga upp detta konsulentavtal med omgående verkan av följande skäl:
a. endera parts överträdelse mot lagstadgade skyldigheter;
b. endera parts överträdelse i sådan utsträckning att detta leder till ömsesidig förlust av förtroende.
Uppsägning av Norwex
(4) Norwex kan säga upp detta konsulentavtal med omedelbar verkan i händelse av väsentligt avtalsbrott
från konsulentens sida. För detta konsulentavtals syften, skall väsentligt avtalsbrott inkludera men inte
begränsas till följande:
a. Alla brott mot klausul 7 (Konsulentens skyldigheter och affärsmetoder), 9 (Konsulentens
begränsningar), 10 (Sponsring och Downline), 12 (Icke-konkurrens och icke-värvning), 14
(Immateriella rättigheter) eller andra villkor i detta konsulentavtal där sådant brott inte kan
avhjälpas inom 30 dagars varsel om sådant brott.
b. Det fullständiga, delvisa eller väsentliga upphörandet av konsulentens affärsaktivitet som kommer
att antagas vara fallet om konsulentens egen försäljning inte bibehållits på en miniminivå om 2.400
kr för varje tremånadersperiod under sex (6) på varandra följande månader.
c. Nedvärdering från konsulentens sida om Norwex (eller någon av dess anställda, tjänstemän eller
chefer), Norwex produkter, kompensationsplanen eller andra konsulenter eller annat uppträdande
som menligt kan inverka på Norwex namn, rykte eller goodwill.
(5) Norwex reserverar sig uttryckligen för rätten att avsluta detta konsulentavtal med omedelbar verkan
genom uppsägning till konsulenten i händelse att Norwex väljer att: (i) upphöra med sin verksamhet; (ii)
upplösas som företagsenhet; eller (iii) upphöra med distribution av sina produkter via direktförsäljning.
(6) Norwex reserverar sig för rätten att avsluta detta konsulentavtal med omedelbar verkan genom
uppsägning till konsulenten p.g.a. handlingar eller försummelser av konsulenten vilka Norwex
rimligen kan bedöma vara skadliga för andra Norwexkonsulenters intressen.
17. Verkan av uppsägning
(1) Jag är införstådd med att min ställning som konsulent, tillsammans med de rättigheter som hör
samman med denna, upphör samtidigt med uppsägningen av konsulentavtalet.
(2) I och med uppsägningen, frånsäger jag mig härmed all rätt, inklusive äganderätter, till min Downlineorganisation samt till eventuell bonus, provision eller annan ersättning härrörande till försäljning och
annan aktivitet i min Downline-organisation.
(3) Norwex skall inom 30 dagar efter uppsägningen, beräkna och till mig kommunicera mina återstående
fordringar på provision och bonusar som jag erhållit under löptiden för konsulentavtalet. Denna siffra
kan räknas mot belopp som Norwex har att fordra vid avslutandet av konsulentavtalet.
(4) Vid uppsägning skall jag omedelbart:
a. upphöra med att kalla mig för Norwexkonsulent.
b. upphöra med att använda Norwex immaterialrätt samt material;
c. inlämna till Norwex (eller ordna med destruktion om så erfordras av Norwex) allt material som
erhållits av Norwex till mig för syften under detta konsulentavtal, inklusive samtliga kopior på
information, försäljnings- och marknadsföringsmaterial samt andra uppgifter. Jag skall försäkra
Norwex om att jag inte har behållit några kopior av sådant material eller annan information eller
uppgifter.
(5) Vänligen se dokumentet Policies och Procedurer för mer information om effekterna av uppsägning.
18. Rättigheter vid uppsägning
18. Rättigheter vid uppsägning
(1) Konsulenten får upphäva detta avtal utan påföljd inom 14 dagar efter inregistrering av detta avtal
genom skriftligt meddelande om upphävande till Norwex på gällande adress (Norwex Sweden AB,
Limhamnsvägen 110, SE-216 13 Limhamn, Sverige) eller till sådan annan alternativ adress inom Sverige
som Norwex kan ange och:
(a) konsulenten kan anmoda Norwex att återbetala konsulenten inom 14 dagar eventuella pengar
som konsulenten kan ha betalat till eller till förmån för Norwex eller någon av dess konsulenter i
samband med konsulentens deltagande i detta handelssystem eller betalat till annan konsulent i
enlighet med bestämmelserna i detta handelssystem; och

(4) Downlineprovision och bonusar som tillfaller konsulenten beräknas och utbetalas i enlighet med
Kompensationsplanen. Provision beräknas månadsvis. Beställningar från konsulentens Downline som
mottagits den sista dagen i en provisionsperiod (vilken slutar kl. 12:00 den första i varje kalendermånad)
via Norwex hemsida kommer att inkluderas i dessa provisions- och bonusberäkningar. Norwex
kommer att tillhandahålla en månatlig provisionsrapport samt kreditnotor (d.v.s. självfakturering för
konsulenten) för provisionsperioden i slutet av den kalendermånad i vilken provisionsperioden slutar.
Provision och bonusar utbetalas också samtidigt till konsulenten.

(b) konsulenten kan till Norwex adress returnera varor som konsulenten har inköpt genom
handelssystemet inom 21 dagar från datumet för upphävandet och som inte sålts, förutsatt att
dessa osålda varor kvarstår i samma skick som när de inköptes, vare sig förpackningen är intakt eller
ej, och kan få pengarna återbetalda för sådana varor; och

(5) Norwex accepterar endast beställningar för vilka konsulenten betalat grossistpris till Norwex. Norwex
levererar inte beställningar till konsulenten eller kund innan betalningssätt har bearbetats för de
inköpta produkterna. Konsulenten är inte berättigad till förskottsbetalningar avseende kunders
beställningar.

(2) För att kunna få pengarna återbetalda i enlighet med subklausulerna 18(1)(a) eller (c) ovan, måste
konsulenten meddela Norwex sin begäran om återbetalning av dessa pengar (och om tillämpligt
returnera startpaketet och annat inköpt marknadsförings- eller träningsmaterial) till Norwex adress
som anges i subklausul 18(1) inom 21 dagar efter upphävandet och Norwex skall återbetala sådana
pengar som konsulenten lagligen har rätt att återfå inom 21 dagar efter annulleringen.

(6) Norwex försäljningsvillkor (såsom ibland förändrats) gäller all försäljning från Norwex till konsulenten.
Dessa villkor står angivna i Kundens beställningsformulär och Värdskapsformulär som tillhandahålles
av Norwex till konsulenten och vilka formulär skall användas vid all försäljning av produkter från
konsulenten.
14. Immateriella rättigheter
1) Jag är medveten om att Norwex, under detta konsulentavtal ger mig en begränsad icke-exklusiv
licens att använda dess immateriella rättigheter, inklusive men ej begränsat till Norwex varumärken,
handelsnamn, know-how, affärshemligheter, patent och copyrightmaterial („Norwex immateriella
rättigheter“), varav samtliga ägs och skall fortsatt ägas av Norwex. Alla rättigheter och licenser som
erhålls i och med detta konsulentavtal skall upphöra automatiskt vid uppsägning av konsulentavtalet.
(2) Jag godtar att jag får använda Norwex immateriella rätter endast (i) där Norwex immaterialrätt står
angiven på produkter och material som distribueras av Norwex för att användas av konsulenter, och (ii)
där jag i förväg fått skriftligt tillstånd av Norwex att göra detta.

(c) konsulenten kan annullera alla tjänster som konsulenten har beställt inom detta handelssystem
inom en sådan 14-dagarsperiod och kan få pengarna återbetalda avseende sådana tjänster,
förutsatt att dessa tjänster inte redan levererats till konsulenten.

(3) För att kunna få pengar återbetalda för varor under subklausul 18(1)(b) ovan, måste konsulenten
leverera varorna till Norwex inom 21 dagar efter annulleringen till den adress som anges i klausul
18(1). Konsulenten skall stå för kostnaderna för sådan leverans. Pengarna som betalats för sådana varor
betalas ut till konsulenten vid leveransen av dessa varor eller genast om varorna inte hunnit levereras
till konsulenten.
(4) Konsulenten kan säga upp detta avtal närsomhelst utan påföljd genom att lämna in skriftligt
meddelande om uppsägning till Norwex på den adress som anges i klausul 18(1). Om konsulenten
säger upp avtalet mer än 14 dagar efter att konsulenten ingått avtalet, kan konsulenten returnera alla
varor (inklusive tränings- och marknadsföringsmaterial, affärsmanualer och paket) som konsulenten
har inköpt under detta system inom 90 dagar före sådan uppsägning och vilka är osålda och Norwex
skall återbetala det grossistpris som konsulenten betalat för dessa varor, såvida inte konditionen på
dessa varor har försämrats till följd av agerande eller misskötsel från konsulentens sida vilket i så fall
medför ett avdrag motsvarande värdeminskningen för detta samt en rimlig hanteringsavgift (vilket
kan inkludera ompaketering av varor för försäljning).

Konsulenten skall stå för kostnaderna för sådan leverans.

22. Konfidentiell information

(5) Norwex kan närsomhelst säga upp detta avtal genom att skriftligen meddela konsulenten. Om
Norwex säger upp detta avtal får konsulenten returnera alla varor som konsulenten inköpt inom de
senaste 90 dagarna före sådan uppsägning och vilka är osålda samt fullt återbetala grossistpriset som
konsulenten betalat för dessa varor tillsammans med de kostnader konsulenten kan ha haft för returen
av varorna till Norwex.

Jag är införstådd med att Norwex står som ägare till all konfidentiell information och att all konfidentiell
information är konfidentiell och att brott mot denna sekretess kan skada Norwex menligt. Jag åtar mig att
inte avslöja någon konfidentiell information för någon person annat än i enlighet med bestämmelserna
i detta konsulentavtal. Jag åtar mig också att efterfölja de mer specifika kraven som är relaterade till den
konfidentiella information som anges i dokumentet Policies och Procedurer.

(6) I den händelse att endera av parterna säger upp detta avtal, kan konsulenten returnera alla varor
(inklusive tränings- och marknadsföringsmaterial, affärsmanualer och paket) som konsulenten inköpt
under detta system mer än 90 dagar men inte längre än 1 år före denna uppsägning och vilka är osålda,
för återbetalning av 90% av grossistpriset som konsulenten betalat för varorna, med avdrag för belopp
motsvarande:

23. Uppsägninar

a. all provision, bonus eller andra ersättningar (kontant eller på annat sätt) som mottagits av
konsulenten rörande dessa varor;

Förutom om annat uttryckligen anges i konsulentavtalet, skall alla uppsägningar som begärs eller tillåts
enligt konsulentavtalet vara skriftliga och skickas till den mottagande parten via rekommenderad post
eller överlämnas personligen; och skall räknas som giltig vid mottagandet. Uppsägningar som skickas till
Norwex skall skickas till den adress som står angiven och måste innehålla konsulentens underskrift, tryckta
namn, adress och konsulentens id-nr.

b. alla belopp som konsulenten är skyldig Norwex avseende vadsomhelst; och

24. Tvistlösning

c. alla rimliga hanteringsavgifter (vilket kan inkludera kostnader för ompaketering av returnerade
varor för försäljning) och förutsatt att

Vänligen se dokumentet Policies och Procedurer för information om Norwex tvistlösningsförfarande.

(i) sådana varor inte inköpts eller anskaffats av konsulenten genom brott mot detta avtal;

25. Tillägg

(ii) konsulenten returnerar sådana varor till Norwex i ett oanvänt, kommersiellt säljbart skick inte
mer än 14 dagar efter datumet för uppsägningen; och

Inget tillägg, ändring eller version av detta konsulentavtal skall vara giltigt såvida det inte är skriftligt samt
undertecknat av eller på uppdrag av båda parter.

(iii) Norwex inte uttryckligen informerar konsulenten före inköpet om att varorna är
säsongsbundna, utgående eller särkilda utgåvor för marknadsföring som då inte ska tillämpas
i reglerna för återbetalning i denna subklausul.

26. Avskiljbarhet

(7) I händelse av uppsägning av detta avtal enligt klausulerna 18(4), 18(5) eller 18(6). måste konsulenten,
för att få varor återbetalda, leverera varorna till Norwex adress som anges i klausul 18(1). Norwex står
för kostnaden för sådan leverans. Inköpspriset betalas till konsulenten vid leveransen av varorna eller
genast om varorna redan finns hos Norwex.
(8) Om detta avtal av något skäl avslutas har konsulenten rätt att befrias från alla kontraktsåtaganden
gentemot Norwex avseende detta handelssystem, förutom:
a. åtaganden som härrör till utbetalningar till konsulenten under kontrakt som konsulenten har gjort
som återförsäljare för Norwex (om några); och
b. åtaganden att betala priset för varor eller tjänster som redan levererats av Norwex till konsulenten
och där konsulenten inte returnerat dessa varor till Norwex i enlighet med subklausulerna 18(1)
eller 18(4); och
c. bestämmelser i detta avtal som rör konkurrens till Norwex affärsverksamhet efter uppsägning av
detta avtal och vilka fortsatt skall gälla i full kraft efter datumet för uppsägning.
(9) Vid uppsägning av detta avtal av vilket som helst skäl skall konsulenten ha rätt att behålla provision
som utbetalats till konsulenten i enlighet med detta avtal, såvida inte:
a. provisionen som utbetalats härrört till varor som returnerats till Norwex (eller varor som returnerats
till annan distributör som betalat provisionen);
b. Norwex återbetalat pengar till konsulenten i enlighet med subklausulerna 18(1)(b), 18(4) och/eller
18(5) ovan.

I det fall och i den utsträckning att någon bestämmelse i detta konsulentavtal skulle finnas vara
olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, skall sådan bestämmelse göras ogiltig och skall uteslutas ur detta
konsulentavtal dock utan att påverka innehållet i de kvarvarande bestämmelserna i detta konsulentavtal.
27. Avstående
Ingen försumlighet eller försening från endera part avseende rätten eller rättslig hjälp som tillhandahålls
genom lagar eller i enlighet med detta konsulentavtal, skall försämra eller hindra dess utövande under
någon påföljande tid och ingen enskild eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rättshjälp skall
hindra någon annan eller ytterligare utövande av den eller utövandet av någon annan rättighet eller
rättslig hjälp.
28. Kopior
Detta konsulentavtal kan exekveras i olika antal och av parterna i separata kopior, var och en varande
original men samtliga utgörande ett och samma instrument.
29. Tillämplig lag och jurisdiktion
Detta konsulentavtal skall lyda under och vara konstruerade enligt gällande svensk lagstiftning. Parterna är
överens om att svenska domstolar skall ha exklusiv jurisdiktion att höra och döma varje rättssak, handling
eller förhandling samt att avgöra tvister som kan uppstå ur eller i samband med detta konsulentavtal eller
dess ämnen eller utformning (inklusive icke kontraktsdispyter eller krav).

(10) Alla uppsägningar som inges i enlighet med denna uppsägningsklausul, som inges genom
rekommenderad post till parternas adress som anges på nästa sida, eller till sådan annan adress som
angetts skriftligen under tiden av endera parten till den andra, skall innebära att tiden för uppsägning
börjar gälla från och med det datum då sådan uppsägning postats.

Ort, datum:

19. Skadestånd

Sökandens underskrift:

(1) Jag skall hålla Norwex skadeslös från och mot några som helst förluster, skador, krav eller förpliktelser
som uppkommit ur brott mot konsulentavtalet inklusive men inte begränsat till:
a. mina aktiviteter som konsulent, inklusive eventuella icke-auktoriserade eller bedrägliga
framställanden från min sida;
b. något väsentligt avtalsbrott från min sida mot detta konsulentavtal;

Medsökandens underskrift:

c. någon överträdelse från min sida mot tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser.
(2) Norwex skall ha rätten att göra avdrag för belopp som jag är skyldig Norwex emot eventuell provision
eller bonus som jag har att erhålla.
20. Ansvarsskyldighet
(1) Norwex skall inte hållas ansvarig gentemot konsulenten, vare sig för försummelser, avtalsbrott,
kränkning, förvanskningar eller annat, för förlorade intäkter, förlorad verksamhet och förlorade
möjligheter eller för någon särskild, slumpmässig, indirekt, bestraffande eller avskräckande eller
följdriktiga förluster eller skada av något slag eller art, på vilket sätt det än åstadkommits, med sin
upprinnelse i detta konsulentavtal eller ämnena i detta konsulentavtal.
(2) Ingenting i detta konsulentavtal skall verka för att exkludera eller begränsa endera parts skyldigheter
gällande dödsfall eller personskada som uppstått genom dennes försumlighet eller dennes anställdas
försumlighet eller på grund av bedrägligt förfarande.
(3) Parterna är överens om att all grund för talan som väcks av endera part mot detta konsulentavtal måste
vara väckt inom ett år från det datum då den väckande parten blev medveten om de fakta som gett
upphov till denna talan.
(4) Norwex samlade skyldighet gentemot konsulentens direkta förluster eller skador som uppkommit
eller på något sätt är ett resultat av detta konsulentavtal, inklusive men inte begränsat av någon
olöst väsentlig försumlighet, avtalsbrott eller underlåtenhet från Norwex sida i enlighet med detta
konsulentavtal, skall under inga omständigheter överstiga 900 kr.
21. Dataskydd
(1) Konsulenten samtycker till att Norwex håller och hanterar hans/hennes/deras personuppgifter
för lagliga, personliga, administrativa och företagssyften och framför allt gällande hanteringen av
„känsliga personuppgifter“ såsom definieras i Personal Data Act Personuppgiftslagen 1998:204
(hädanefter kallad „PD Act) avseende konsulenten.
(2) Konsulenten samtycker till att Norwex gör sådan information tillgänglig för företag inom
Norwexgruppen och företag som förser Norwex eller Norwexgruppen med produkter eller tjänster
såsom rådgivare, tillsynsmyndigheter, statliga eller halvstatliga institutioner samt potentiella köpare av
Norwex eller Norwexgruppen eller någon del av dessas verksamhet, förutsatt att denna överföring av
personuppgifter alltid sker i enlighet med PD Act och/eller motsvarande lagstiftning.
(3) Konsulenten samtycker till överföring av sådan information till Norwex eller Norwexgruppens
affärskontakter utanför EUs område, inklusive de länder som eventuellt inte tillhandahåller dataskydd
för personuppgifter som motsvarar de som finns inom EEA, för att driva Norwex eller Norwexgruppens
affärsintressen, förutsatt att det är i enlighet med PD Act och/eller motsvarande lagstiftning.
(4) Konsulenten skall eterfölja alla tillämpliga förpliktelser under PD Act samt tillhörande uppförandekoder
och/eller motsvarande lagstiftning gällande hantering av personuppgifter avseende anställd, arbetare,
kund, företag, leverantör eller återförsäljare för Norwex eller Norwexgruppen.
(5) Konsulenten skall hålla fast vid kraven på rapport om säkerhets- och avtalsbrott enligt det som anges i
dokumentet Policies och Procedurer.
(6) Konsulenten är införstådd med, att som egenanställd oberoende återförsäljare, där denne i sin
verksamhet insamlar och eller hanterar kunders personuppgifter, inklusive bankkortsuppgifter, denne
skall försäkra sig om att denna information blir hanterad, lagrad och förvarad helt i enlighet med
Norwex bestämmelser såsom varande ansvarig för dessa uppgifter, dessutom på ett säkert sätt och i
enlighet med gällande datauppgiftslagar samt industristandard.

I det fall dispyt skulle uppstå om avtalet, vänligen använd vår adress till den svenska Konsulentjänsten
(se-info@norwex.com). I tillägg finns ett antal statligt godkända och Eu-listade godkända alternativa organ
för tvistlösning som du kan hitta här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

