ENAGIC 8 ASOCIACE PROSPERITY®

Formulář pro registraci a smlouva o členství
INFORMACE O DISTRIBUTOROVI
Datum registrace

Pohlaví (pro e-mail.
korespondenci)

Vyberte jedno

Muž

ID

ID Distributora
a pozice

/ 28

/

20

Jméno registrujícího
se distributora

Den

Měsíc

Rok

v.3

Pozice

/

Registrovaná
pobočka Enagic

/ Žena

Adresa

Adresa

Město

PSČ

Země

Registrované
telefonní číslo

Registrovaná
e-mailová adresa

E8PA REGISTRACE ČLENSTVÍ
Celé jméno
(ne název
společnosti)

Členství
(prosím vyberte
jedno)

Ukon ID pro E8PA
slevu

Jméno
Příjmení
□ Černé členství ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 7 000 EUR

□ Stříbrné členství ∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 1 750 EUR

□ Platinové členství ∙∙∙ 5 250 EUR

□ Bronzové členství ∙∙∙∙∙∙ 875 EUR

□ Zlaté členství ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3 500 EUR
□ E-platba Bronzová 1 080 EUR

□ E-platba Stříbrná 2 160 EUR

Počet účtů pro věrnostní slevu: Černé...10, Platinum...7, Zlaté...5, Bronzové...1

Ukon ID

(

)

*V době nákupu musí být členem E8PA.

PLATBA
□ Bankovní převod

□ Karta

Platební metoda
(vyberte jednu)

□ VISA
□ Mastercard
□ AMEX
□ E-platba Bronzová
90 € x12 měsíců
□ E-platba Stříbrná
180 € x 12 měsíců

Commerzbank
Název: Enagic Europe GmbH
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEDDXXX
Jméno

Reference: E8PA členství

____________________________________________________

Číslo karty
Datum platnosti
Podpis

Měsíc

/

Rok

CVV:

____________________________________________________

ENAGIC INTERNÍ POUŽITÍ
Personál Enagic
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E8PA® Zásady a postupy členství
ÚVOD
 Tento dokument popisuje členské zásady a postupy (Z&P) Enagic 8 Asociace Prosperity ® (E8PA). Enagic si vyhrazuje
veškerá práva kdykoliv aktualizovat a/nebo upravit obsah tohoto dokumentu.
OPRÁVNĚNÍ
 Členství v E8PA® je otevřené pro distributory Enagic, kteří mají zájem o účely a výhody asociace. Distributor Enagic žádající
o členství bude přijat jako člen E8PA® po podání žádosti, přijetí a zpracování požadovaného registračního formuláře a poplatků.
 Distributoři se statusem „Tokurei“ jsou také vhodnými kandidáty na členy. Vícenásobné členství pod jedním ID distributora je
zakázáno.
BENEFITY
 Členové získají přístup do naší online back-office, portálu podpory distributorů, kde si mohou prohlédnout genealogii, bublinový
stromový graf, stav E-pointu atd.
 Členové a nejbližší rodinní příslušníci mají nárok na bezplatné využívání přidružených zařízení Enagic (golfová hřiště,
bowlingové centrum a termální lázně).
*** Nevztahuje se na jídlo a pití a další volitelné služby v těchto zařízeních. Návštěvníci, kteří nejsou členy E8PA, podléhají pravidelným
poplatkům za využívání přidružených zařízeních Enagic.

 Člen a nejbližší rodinní příslušníci mají nárok na pobyt v přidruženém ubytovacím zařízení v Okinawě v Japonsku (jeden pokoj
na jedno členství s prémiovou slevou).
■ Černé členství: 100% sleva
■ Platinové členství: 80% sleva
■ Zlaté členství: 60% sleva


■ Stříbrné členství: 40% sleva
■ Bronzové členství: 20% sleva

Získávání provizí a E-bodů z registrace členství E8PA® a registrace nižší linie na základě 8bodového pravidla Enagic.
Další
E-body
pro
vedoucí
skupiny
distributorů
Enagic
s
hodností
6A2
a
vyšší.

*** Provize a E-body budou uděleny pouze členům E8PA v rámci 8 bodů. Podrobnosti naleznete v níže uvedených "PODMÍNKÁCH".

 Získávání E-bodů z 8bodového prodeje a skupinového prodeje (např. zařízení KW, Ukon) distributorství Enagic.
 Členové mohou získané E-body uplatnit pro sebe, své rodinné příslušníky nebo distributory v nižší linii a uhradit tak cestovní
výdaje za účast na seminářích / akcích sponzorovaných společností Enagic a také poplatky za místo konání seminářů / školení
pořádaných nezávislými distributory společnosti Enagic. Kopie účtenek a seznam účastníků je třeba zaslat e-mailem do kanceláře
E8PA, aby bylo možné získat náhradu. (e8pa@enagic.co.jp)
*** Členové nesou finanční odpovědnost, pokud nasbírané E-body nepokryjí celkové náklady na výdaje.

 Registrace E8PA se počítají jako prodej jedné (1) jednotky (nelze použít jako přímý prodej pro zařazení do 2A~6A).
 Registrace stříbrných a vyšších členství v E8PA se počítají pro účely odměn distributorů Enagic jako jeden (1) skupinový prodej
jednotek. Registrace Bronzových členství E8PA se počítají jako 0,5 jednotky (nezapočítávají se do přímého prodeje v kategorii
hodnocení 6A2-3 a ne výše než do měsíčních odměn).
* Členství po termínu splatnosti bude mít za následek pozastavení výše uvedených výhod.

PODMÍNKY
 Délka členství je dvanáct měsíců a začíná dnem přijetí formuláře Registrace a smlouvy o členství. V případě obnovení členství
začíná nové období po uplynutí původního období.
 Členství v E8PA je nepřenosné a neprodejné.
 Pro využití členských výhod v jakémkoliv zařízení E8PA, je třeba předložit členskou kartu E8PA.
 Prodej nebo registrace členství v E8PA nemá žádný vliv na aktuální status distributora (např. FA→SP, D-0→D-1).
 Platí zde Enagic pravidlo o předávání, kdy distributoři z horní linie, kteří nejsou členy E8PA, nebudou zahrnuti do vyplácení
provizí z karet E8PA (8 bodů) a E-bodů, které budou předány dalším členům E8PA.
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E8PA® Zásady a postupy členství
OBNOVENÍ ČLENSTVÍ
 Aby bylo možné přenést nasbírané E-body, je třeba členství obnovit do jednoho měsíce od jeho vypršení. Získané E-body
trvale vyprší, pokud není členství obnoveno do 30 dnů od data vypršení.
 Obnovení členství začíná dnem následujícím po dni vypršení platnosti vašeho členství.
 Získané E-body jsou při kvalifikovaném obnovení členství platné po dobu 3 let. Například dnes je 1. února a E-body
získané před 3 lety 2. února jsou platné.
ZRUŠENÍ
 Společnost Enagic si vyhrazuje právo zrušit členství, pokud člen poruší zásady a postupy členství ve společnosti Enagic
E8PA, provádí činnosti, které mají negativní dopad na provoz a značku E8PA nebo již není kvalifikovaným distributorem
společnosti Enagic.
 Společnost Enagic zruší členství v E8PA po vrácení platby za členský poplatek E8PA z kreditní karty. Distributor je
v takovém případě odpovědný za 15% manipulační poplatek za zpětné vyúčtování a finanční hodnotu spotřebovaných
elektronických bodů. Všechny vydané e-body budou zrušeny.
 V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ členství v E8PA na základě platebního plánu je člen odpovědný za měsíční platbu od měsíce
zrušení.
* V případě neprovedení platby bude společnost Enagic vymáhat platbu z dlužných provizí/odměn.

REFUNDACE
 V případě žádosti o zrušení členství podané do sedmi (7) dnů od podání žádosti o registraci nebo do sedmi (7) dnů od podání
žádosti o obnovení členství, bude poskytnuta plná náhrada.
 Splátky před zrušením se nevracejí, pokud nejsou uhrazeny do 7 dnů, jak je uvedeno výše.
 Vrácení peněz za jednotlivé platby bude záviset na zbývající době členství. Například: v případě Bronzového členství (875
EUR) zrušeného 2 měsíce po registraci/obnovení může být vráceno 705 EUR (85 EUR /měsíc).
ZMĚNA ČLENSTVÍ NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ (dále jen UPGRADE)
 Upgrade členství v E8PA (s výjimkou černého členství) je podporováno po celou dobu trvání členství, přičemž je třeba
uhradit rozdíl v poplatku mezi stávajícím členstvím a členstvím, kterého má být dosaženo.
 Upgrade členství nemá žádný vliv na datum vypršení platnosti stávajícího členství.
 Členství v E8PA lze upgradovat uplatněním získaných E-bodů v průběhu trvání členství.

Přečetl/a jsem si celý obsah Zásad a postupů pro členství v E8PA® a souhlasím s ním:

_________________________________________

_________________________________________

Podpis

Datum

_________________________________________

Tištěné jméno
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