FARMASI KOZMETIKA DOOEL
Rr. Dame Gruev nr.14, QTB Inteks
1000 Shkup, Maqedoni
Теl: +389 (78) 443-865, 369-409
E-mail: info@farmasi.mk
www.farmasi.mk

Fletë regjistrimi
Zona/Lokacioni:

Shifra e anëtarit:

Emri:

* Emri i njërit prind:

Rruga dhe numri:

* Mbiemri:

* Gjinia:

* Vendi:

* Kodi postar:

*

Nr. Am.*

Numri i letërnjoftimit ose pasaportës:

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Tel. fiks:

Numri i celularit:

*

*
*

E-maili:

Vendi i dorëzimit
Rruga:

* Numri:

Qyteti:

* Kodi postar:

* Kati:

Apartamenti:

*

* Është e domosdoshme që ti plotësoni fushat e etiketuara.

Emri dhe mbiemri:

Të dhënat e
ndërmjetësuesit
i cili dha
rekomandimin.

Adresa:

Shifra e anëtarit:
Kodi postar:

Zona:

Qyteti:

Nënshkrimi i ndërmjetësuesit

FARMASI KOZMETIKA DOOEL
(kushtet e përgjithëshme të biznesit, shitja e produkteve, kushtet e anëtarsimit dhe blerja e produkteve)
1. Anëtarët e rrjetit (në tekstin e mëtejmë: anëtar) do të kenë të drejtën të blejnë produktet e FARMASI me zbritje të
veçantanë krahasim me çmimet nga broshura e FARMASI KOZMETIKA DOOEL (në tekstin e mëtejmë FARMASI).
Niveli i zbritjeve dhe çmimeve nga broshura e FARMASI që do të vlejë për porositë e ndonjë anëtari janë ato të cilët
FARMASI i ka caktuar dhe do të jenë në fuqi prej ditës së lëshimit të porosisë.
2. Farmasi mund, që kohë pas kohe, në liri veprimi të ndryshon nivelet e zbritjeve të veçanta për anëtarët dhe çmimet
nga broshura e FARMASI si dhe çdo shumë që paguhet së bashku me porosinë. Anëtarët do të informohen më herët
në lidhje me këto ndryshime.
3. FARMASI do të pranojë porosi të produkteve vetëm nëse arrihet ose tejkalohet vlera minimale e porosisë, në vlerë prej
1.500 DEN. Në rast të ndonjë ndryshimi, FARMASI paraprakisht do të njofton anëtarët.
4. Nëse anëtari dëshiron të kthen ose të zëvendëson ndonjë produkt që ka porositur nga kompania FARMASI, në
përputhje me kushtet e garancionit mbush formularin që është parashikuar për reklamim, pas kësaj kompania Farmasi
ose do të ua kthen parat me çmimin që është blerë produkti ose do të ua zëvendëson me tjetër. Megjithatë, anëtari
së pari duhet të kthen produktin në paketim origjinal (Të padëmtuar dhe të papërdorur) brenda 15 ditëve nga data e
dorëzimit ndërsa akcesorët brenda 7 ditëve nga data e dorëzimit.
5. Anëtari është i detyruar të paguaj për çdo porosi dhe për çdo shpenzim të dërgesave: në bankë ku në faturë shënon
FARMASI, transferimin në llogarinë bankare të kompanisë ose të paguaj menjëherë pas pranimit të porosisë. Pagesa
duhet të bëhet më së voni gjatë pranimit të porosisë.
6. Çdo anëtar i FARMASI e ka rrjeptësisht të ndaluar që të paraqitet si punonjës ose përfaqësues i kompanisë FARMASI,
ose të pretendojë se është i autorizuar të kontraktojë detyrimet e kompanisë. Anëtari nuk është i autorizuar të merr
përsipër asnjë detyrim në emër të kompanisë FARMASI.
7. Nënkuptohet që çdo anëtar blen produkte si konsum final, për përdorim personal apo familjarë ose si dhuratë dhe në
asnjë mënyrë për rishitjen e tyre. Nëse ndonjë anëtar dëshiron që të merret me çfardo forme biznesi ose tregëtije,
duhet që të marrë të gjithë hapat e nevojshëm që janë në përputhshmëri me rregullat ligjore të Maqedonisë.
8. Anëtarsimi në FARMASI është i trashëguar dhe anëtari mund të ja transferon anëtarsimin ndonjë anëtari të familjes së
tij nëse për shkaqe të arsyeshme, anëtari nuk është në gjendje për të përmbushur kushtet e anëtarsimit të tij.
9. Anëtarësimi në FARMASI është i hapur vetëm për persona të rritur që janë me qëndrim të përhershëm në Maqedoni.
10. Çdo anëtar jep pëlqimin dhe lejen që FARMASI të mbledhë dhe të përpunojë të dhënat e tyre personale (emrin, emrin
e njërit prindër, mbiemrin, adresën e vendëbanimit, e-mail adresën, numrin e letërnjoftimit ose pasaportës, numrin
e telefonit dhe të dhëna të ngjajshme kontaktuese). Të dhënat personale të anëtarit, kompania do ti përdorë për:
dorëzimin e produkteve dhe pagesat e vonuara, për të informuar anëtarët për produkte dhe oferta të reja për të cilat
kompania Farmasi mendon që anëtari do të jetë i interesuar ose për arsye tjetër informative ose të marketingut për të
cilat kompania Farmasi mendon që anëtarët mund të jenë të interesuar.
11. Farmasi do të marrë masat e duhura ligjore, organizative dhe teknike për mbrojtjen e të dhënave personale në pajtim
me legjislacionin e aplikueshëm mbi privatësinë, besueshmërinë dhe sigurinë e të dhënave personale.
Unë lexova dhe pajtohem që Farmasi mund të përdorë dhe të përpunojë të dhënat e mia, siç është shënuar në nenin 10.
FARMASI KOZMETIKA DOOEL mundet, sipas gjykimit të saj, në çdo kohë të ndryshojë kushtet e anëtarsimit dhe blerjes
së produkteve. Anëtarët paraprakisht do të informohen për këto ndryshime.
Si anëtar i ri i FARMASI në MAQEDONI, në mënyrë të pakthyeshme pranoj të gjitha pikat e FARMASI KOZMETIKA
DOOEL KUSHTET E ANËTARSIMIT DHE BLERJEN E PRODUKTEVE, që e vërtetoj me nënshkrimin tim personal.

Anëtar i rrjetit FARMASI KOZMETIKA DOOEL

Data

Drejtor
Daniela Magdenovska

