Törzsvásárlói program keretén belül kedvezményes vásárlásra és jutalék
jogosultságra szóló nyilatkozat Internetes megrendelése leadása után legkésőbb
30 nappal küldje el!
MÁRKUS ELIXÍR KFT.
Kérjük, nyomtatott betűkkel kitöltve juttassa el 4 példányban címünkre! Márkus Elixír Kft.- 1155 Budapest, Rákos út 104. 8.em. 50. - e-mail:
info@markuselixir.hu

Megrendelő adatai
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Lakcím:
E-mail:
Telefon:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Cégnév:
Adószám:
Cím:
V-

Regisztráció feltételei
1.

Ügyfél a jelen Regisztrációs Lap kitöltésével,
aláírásával és a Márkus Elixír Központ fenti címére való
elküldésével, a www. markuselixir.hu honlapon (a
továbbiakban: Honlap) közzétett Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 2.3. pontja és a
Törzsvásárlói Szabályzat (a továbbiakban: Törzsvásárlói
Szabályzat) 2. pontja szerint fejezi ki, hogy csatlakozni
kíván a Törzsvásárlói Szabályzatban meghatározott
Törzsvásárlói Programhoz.

2.

Ügyfél a jelen Regisztrációs Lap aláírásával az itt
olvasható nyilatkozatokat teszi, és azokért felelősséget
vállal. Amennyiben az ÁSZF vagy a Törzsvásárlói
Szabályzat a jelen Regisztrációs Lapon használt bármely
fogalom, kifejezés jelentését meghatározza, úgy a jelen
Regisztrációs Lapon használt kifejezés, fogalom alatt az
ÁSZF-ben,
illetve
a
Törzsvásárlói
Szabályzatban
meghatározott fogalmat kell érteni.

3.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói
Programhoz való csatlakozása akkor és azáltal történik
meg, továbbá a Törzsvásárlói Szabályzat 1.1. pontjában
meghatározott az Ügyfél, mint Törzsvásárló Tag és a
Márkus Elixír Kft. mint Forgalmazó közötti szerződés
akkor és azzal jön létre, hogy a Forgalmazó a jelen
Regisztrációs Lap alapján a Törzsvásárlói Programhoz
való csatlakozást írásban visszaigazolja és a regisztrációt
elfogadja.

4.
és

Ügyfél kijelenti, hogy a Honlapon közzétett ÁSZF-et
Törzsvásárlói Szabályzatot az elejétől a végéig

elolvasta, azokat teljes mértékben megértette, és azokat
kifogás vagy fenntartás nélkül elfogadja, illetve magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
5. Ügyfél kijelenti, hogy a fentiek mellett a Honlapon
közzétett Adatvédelmi Szabályzatot is elolvasta,
megértette, és azt elfogadja, illetve tudomásul veszi.

6.

Ügyfél
kijelenti,
hogy
megértette
a
jelen
Regisztrációs Lapon kért adatok kezelésének célját,
módját és az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott
egyéb feltételeit, ezért a jelen Regisztrációs Lapon
megadott adatok kezeléséhez kifejezett hozzájárulását
adja.

7.

Ügyfél kijelenti továbbá, hogy amennyiben a
Törzsvásárlói Szabályzat alapján a Forgalmazót megillető
jogokat, kötelezettségeket, akár egészben vagy részben
a Forgalmazó harmadik személyre ruházza, úgy Ügyfél
már most kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Forgalmazó az adatait a jogutód részére továbbítsa.

8.

Ügyfél kifejezetten és külön kijelenti, hogy a Jutalék
számításának és kifizetésének szabályait a Törzsvásárlói
Szabályzatban megértette, és azokkal egyetért.

9.

Ügyfél a Törzsvásárlói Szabályzat 2.7. pontjában
foglaltakkal összhangban kifejezetten és külön kijelenti,
hogy a Törzsvásárlói Programhoz való csatlakozása, és a
Törzsvásárlói Szabályzat alapján a Törzsvásárló Tagot
megillető jogok gyakorlása - ideértve különösen a Jutalék
felvételét -

] a, üzletszerű gazdasági tevékenység keretében
| b, üzletszerű gazdasági tevékenység keretén kívül
10. Ügyfél a Törzsvásárlói Szabályzatban foglaltakkal
ösz-szhangban kijelenti, hogy a Forgalmazótól kapott
Jutalékkal kapcsolatos adóbevallási és adófizetési,
esetleges
társadalombiztosítási
járulékfizetési
kötelezettségét saját maga köteles teljesíteni, és ezekért
Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

történik. (a megfelelő választ jelezze!)
Aláírásommal kijelentem, hogy a fentieket elolvastam,
megértettem, és mint a nyilatkozati, illetve szerződéskötési akaratomnak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag
aláírtam.

Ajánló neve (szponzor, aki Önnek a Márkus Elixírt ajánlotta): ..............................

Kelt:......................., 201... év......................hónap..................nap

----------------------------------------------Az Ön aláírása

----------------------------------------------Ön vagy a számla kiállító cégszerű aláírása,
ügyvezető vagy meghatalmazottja aláírása

Amennyiben üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzi tevékenységét, kérjük, nyilatkozzon, hogy
milyen kapcsolatban / jogviszonyban áll a számlát kiállító céggel:
Tulajdonos
Ügyvezető
Alkalmazott
Egyéb:

MÁRKUS ELIXÍR KFT tölti ki!
A MÁRKUS ELIXÍR KÖZPONT képviselője igazolja, hogy a regisztráció megtörtént, a regisztrált személy kedvezményes vásárlásra tevékenységre jogosult.
A regisztrált személy azonosító, ID száma:…………………………..

…………………………………………………
MÁRKUS ELIXÍR Kft. ügyvezető vagy
meghatalmazottja aláírása

Márkus Elixír Kft. (Képviselő: Kovács Róbert, Adószám:24741615-2-42, Cégjegyzékszám 01 09 179874, Székhely:1155 Budapest, Rákos út

