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Felhasználási  feltételek a túloldalon olvashatók.

Ausztria: austria@4life.com; Belgium: belgium@4life.com; Bulgária: bulgaria@4life.com; Csehország: czechrepublic@4life.com; Dánia: denmark@4life.com; Egyesült Királyság: 
unitedkingdom@4life.com; Észtország: estonia@4life.com; Finnország: finland@4life.com; Franciaország: france@4life.com; Görögország: greece@4life.com; Hollandia: netherlands@4life.com; Horvátország: croatia@4life.
com; Írország: ireland@4life.com; Lengyelország: poland@4life.com; Lettország: latvia@4life.com; Litvánia: lithuania@4life.com; Luxemburg: luxembourg@4life.com; Magyarország: hungary@4life.com; Norway: 
norway@4life.com; Portugália: portugal@4life.com; Románia: romania@4life.com; Svájc: switzerland@4life.com; Svédország: sweden@4life.com; Szlovákia: slovakia@4life.com; Szlovénia: slovenia@4life.com.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EUROPEAN AFFILIATE APPLICATION FORM
Partneri Jelentkezési Lap és Megállapodás

9850 S, 300 W., Sandy, UT 84070
4LIFE RESEARCH EUROPE, LLC

Dátum

4Life azonosító #

Nap Hónap Év

Választott nyelv:

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓ (Kérjük, olvashatóan írjon, használjon nyomtatott nagybetűket, és csak a szövegmezőbe írjon.)

A PARTNER SZÁLLÍTÁSI CÍME (Kérjük, akkor töltse ki, ha eltér a levelezési címtől.)

Jelentkező (vagy Vállalat) neve (Teljes név)

Személyes ajánló / Enroller neve (Teljes név)

Szponzor neve (Teljes név)

Bankszámla tulajdonosának neve

Jelentkező aláírása

Jelentkező aláírása

Társ-jelentkező aláírása

Társ-jelentkező aláírása

IBAN Swift / BIC-kód 

Társ-jelentkező neve (Teljes név)

A jelentkező neve, ahogy szeretné, hogy a 4Life.com elismerési rendszerében megjelenjen

Levelezési cím

Szállítási cím (utca/tér/stb; házszám; emelet; ajtó)

Email

Település

Irányítószám

Irányítószám

Telefonszám (a szállítási címen)

Megye

TelepülésOrszág

Ország

Személyi igazolvány vagy útlevél száma #

Személyes ajánló 4Life azonosító #

Szponzor 4Life azonosító #

Bank neve

Telefonszám

Telefonszám

Munkahelyi telefonszámOtthoni telefonszám Mobiltelefonszám

SZEMÉLYES AJÁNLÓ/ENROLLER ADATAI* (A személy, aki regisztrálta Önt a 4Life-hoz - megegyezhet a szponzorral.)

SZPONZOR ADATAI* (Az Ön közvetlen felsővonala)

BANKI ADATOK

A jelölőnégyzetbe tett X jellel hozzájárulok személyes adataim feldolgozásához annak érdekében, hogy a 4Life számomra 
hagyományos postai vagy elektronikus úton ajánlatokat, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat küldjön.

Dátum

Dátum

Dátum

Dátum

Nap

Nap

Hónap

Hónap

Év

Év

Igazolom, hogy a lakhelyemként szolgáló országban nagykorúnak számítok. A Partneri Jelentkezési lap és Megállapodás (Affiliate Application Form and Agreement) Felhasználási feltételeiben, a 4Life Szabályzatai és Eljárásaiban 
és a 4Life Kompenzációs Tervében (Life Compensation Plan) foglaltakat elovastam, megismertem és elfogadtam. és az ezen dokumentumokban meghatározott valamennyi feltételt betartom. Ezúton kijelentem, hogy jelen jelentkezési 
lap aláírásával nem sértek semmilyen más olyan megállapodást vagy szerződést, amelynek részese vagyok. JELEN MULTILEVEL MARKETING TERVBEN RÉSZT VEVŐ PARTNERÜNK BÁRMIKOR, INDOKLÁS NÉLKÜL JOGA VAN 
A LEMONDÁSRA, AZ ÜZLETI KAPCSOLAT MEGSZÜNTETÉSÉRE. A LEMONDÁST ÍRÁSBAN KELL BENYÚJTANI A VÁLLALATNAK, AZ ÜZLETI HELYÉN, A JELEN TRANZAKCIÓ DÁTUMÁT KÖVETŐ 14 MUNKANAPON BELÜL.

Kérjük, küldje el e-mailben, faxon vagy e-mailben a kitöltött jelentkezési lapot a 4Life részére, hogy lezárja a partneri jelentkezési folyamatát. Kérjük, mellékelje a képpel ellátott személyi azonosító okmány 
másolatát. Ha az Ön Partneri Jelentkezési Lapja (Affiliate Application Form) nem érkezik meg az első Kiemelt Ügyfél regisztrációját követő 90 napon belül, az Ön Partner státusza automatikusan Kiemelt Ügyfél státuszra 
változik, és Ön a továbbiakban nem jogosult bónuszokra vagy jutalékokra. 
*Ez az információ a felsővonal jóváhagyásának kérése nélkül csak a regisztrációtól számított tíz (10) naptári napon belül módosítható.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségeihez katintson IDE

https://4lifetools.eu/media/HU-Contact-Information.pdf


1.  Az itt leírt felhasználási feltételekkel összhangban benyújtom a Partneri Jelentkezési Lap és Megállapodásomat (továbbiakban “Szerződés”), hogy a 4Life Research Europe, LLC-vel (a 
továbbiakban: „4Life” vagy „Vállalat”) független Partnerévé (a továbbiakban: „Partner”) váljak. 

2. A 4Life Szabályzatai és Eljárásai, valamint a 4Life Kompenzációs Terv hivatkozásként beépülnek a jelen Szerződés feltételeibe, jelenlegi formájukban és a 4Life által saját belátása szerint 
módosított formában. A jelen dokumentumban használt „Szerződés” kifejezés a jelen Partneri Jelentkezési Lap és Megállapodásra, a 4Life Szabályzatára és Eljárásaira, valamint a 4Life 
Kompenzációs Tervére vonatkozik.

3.  Jelen Szerződés a dokumentum Vállalat által elfogadott időpontjában lép hatályba. Jelen Szerződés beszkennelt, fax vagy eredeti nyomtatott példányát kilencven (90) napon belül meg kell 
kapnia a Vállalatnak ahhoz, hogy hivatalosan elfogadhassanak 4Life Partnerként. Ha a Vállalat nem kapja meg tőlem jelen Szerződés online, fax vagy eredeti nyomtatott példányát, tudomásul 
veszem, hogy a jelen Szerződés megszűnik. Tudomásul veszem, hogy az online jelentkezésemen vagy a telefaxon keresztül eljuttatott jelentkezésemen szereplő aláírásomat a Vállalat az eredeti 
aláírásomnak tekinti. A faxon elküldött kérelmeknek tartalmazniuk kell a jelen Szerződés elülső és hátsó oldalát is.

4. Jelen Partneri Jelentkezési Lap és Megállapodás elfogadásával tudomásul veszem, hogy a Vállalat Partnere leszek, és jogosult leszek részt venni a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak 
értékesítésében és forgalmazásában, valamint utalékokat kapni ezen értékesítésekkel kapcsolatban a 4Life Szabályzata és Eljárásainak és 4Life Kompenzációs Tervének megfelelően.

5. Tudomásul veszem, hogy Partnerként független vállalkozó vagyok; nem a Vállalat ügynöke, alkalmazottja, és franchise jellegű kapcsolatban sem állok a Válalattal. MEGÉRTEM ÉS 
ELFOGADOM, HOGY A VÁLLALAT NEM KEZEL ALKALMAZOTTJAKÉNT ÁLLAMI ADÓ- ÉS/VAGY TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI CÉLOKBÓL, és nem kezel alkalmazottként a hatályos 
munkajog és társadalombiztosítási jogszabályok értelmében. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy megfizetem az összes vonatkozó állami jövedelemadót, egyéni vállalkozói adót és 
társadalombiztosítási járulékot, forgalmi adót, helyi adót vagy helyi licencdíjat, amely a jelen Szerződés szerinti tevékenységeim eredményeként esedékessé válhat.

6. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a javadalmazásom kizárólag a termékek viszonteladásából származó jutalékokból, a kiskereskedelmi árrés jelentette bevételekből és/vagy 
bónuszokból áll, amelyek a 4Life termékek értékesítéséből származnak. Nem kapok jutalékot pusztán annak eredményeként, hogy másokat regisztrálok a programba, és nem képviselem mások 
előtt, hogy bármiféle bevételre lehet szert tenni mások regisztrálásával.

7. Beleegyezem, hogy Partnerként törvényes, etikus és erkölcsös módon működöm, és minden tőlem telhetőt megteszek a Vállalat által kínált szolgáltatások és/vagy termékek értékesítésének 
és használatának elősegítése érdekében. Megértem, hogy Partnerként magatartásomnak összhangban kell lennie a közérdekkel, és kerülök minden udvariatlan, megtévesztő, félrevezető vagy 
etikátlan gyakorlatot. Ezenkívül elfogadom, hogy betartom a 4Life vállalkozásom működését szabályozó összes szövetségi, állami és helyi törvényt.

8. Megértem, hogy a Vállalat nem garantál semmilyen bevételt, nyereséget vagy sikert. Szabadon határozhatom meg munkarendemet, az értékesítési helyemet és a jelen Szerződés irányelvei 
és követelményei szerint az alkalmazott módszereimet. Elfogadom, hogy Partnerként végzett tevékenységemmel kapcsolatban én felelek saját vállalkozási költségeimért, valamint a vonatkozó 
állami adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetéséért. Kijelentem, hogy a jelen Szerződés aláírásául szolgáló országban megfelelek a Vállalat előírásainak megfelelő törvényes 
tartózkodási követelményeknek.

9. Kijelentem, hogy sem a Vállalat, sem a Szponzorom nem tett olyan kijelentéseket, amelyek Partnerként végzett tevékenységemhez kapcsolódó garantált bevételre vagy várható jövedelemre 
vonatkoznak. Tudomásul veszem, hogy a Partnerként elért sikerem a kiskereskedelmi értékesítésből, a szolgáltatásokból és a marketinghálózat fejlesztéséből fakad.  Megértem és elfogadom, 
hogy a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése vagy más leendő Partnerek szponzorálása során nem teszek semmilyen kijelentést, közzétételt vagy állítást, kivéve azokat, 
amelyeket a Vállalat jóváhagyott és elfogadott dokumentumai tartalmaznak.

10. Ha más Kiemelt Ügyfelet szponzorálok, beleegyezek, hogy jóhiszemű felügyeleti, elosztási, értékesítési és oktatási feladatokat végzek a Vállalat termékeinek és szolgáltatásainak 
végfelhasználóknak történő értékesítésével kapcsolatban.

11. Megértem és elfogadom, hogy a Vállalat saját belátása szerint módosíthatja a Szerződést, és minden ilyen változtatás kötelező érvényű rám nézve. A Szerződés módosításai a Vállalat 
hivatalos dokumentumaiban való közzétételkor lépnek hatályba, ideértve korlátozás nélkül a www.4Life.com webhelyen történő közzétételt, az e-mailben történő kommunikációt, a 4Life 
kiadványaiban való közzétételt, a megrendelésekhez kapcsolódó kommunikációt és bármely más módon történő, a megfelelő kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó közzétételt. A 4Life 
vállalkozásom folytatása, a bónuszok vagy jutalékok elfogadása a módosítások elfogadását jelenti.

12. Tudomásul veszem, hogy a jelen Szerződés elfogadása nem jelenti a franchise eladását, a Vállalat senkinek nem biztosít kizárólagos területeket, és nem fizet franchise-díjat. Jelen Szerződés 
elfogadásával nem szerzek érdekeltséget értékpapír formájában.

13. A Partnerek nem ruházhatnak át semmilyen jogot, illetve nem ruházhatnak át semmilyen, a jelen Szerződésből eredő kötelezettséget a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A 
jogosulatlan átruházás vagy meghatalmazás a Társaság által megtámadható.

14. A jelen Szerződés időtartama egy év attól a naptól számítva, amikor a Vállalat elfogadta a jelentkezésemet. Ezt követően a Szerződés automatikusan megújításra kerül egy (1) évre annak 
biztosítása érdekében, hogy a Partnervállalkozás kövesse a Vállalat irányelveinek „szellemét” és „betűjét”, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a Partnervállalkozás a 4Life arculatának 
és karakterének megfelelő, etikus módon működtesse a vállalkozását. A megújítást a Vállalatnak el kell fogadnia. Az évfordulós megújításhoz kapcsolódó előfizetési díj befizetésének 
elmulasztása a Szerződés felmondását vonja maga után. Van egy éves előfizetési díj, amely az első 4Life regisztráció minden évfordulóján esedékes [ez magában foglalja a Partner 
hozzáférését a Summit magazinhoz és más marketinganyagokhoz]. [Hozzájárulok ahhoz, hogy a Vállalat a Szerződés minden évfordulóján levonja az előfizetési díjat minden kifizetésből vagy 
jutalékból és/vagy bónuszból. Ha nem vagyok jogosult semmilyen jutalékra és/vagy bónuszra a jelen Szerződés évfordulójának napján, tudomásul veszem és elfogadom, hogy terhelési jog 
jön létre a számlámon, és ezt az összeget levonják a jövőbeni kifizetésekből].

15. Elfogadom, hogy kártalanítom és mentesítem a Vállalatot minden olyan követeléssel, kárral és költséggel kapcsolatban, beleértve az ügyvédi díjakat is, amelyek a jelen Szerződést megsértő 
tevékenységemből vagy magatartásomból, valamint alkalmazottaim és ügynökeim révén keletkeznek.

16. A jelen Megállapodásra Utah állam törvényei vonatkoznak és azok értelmezései az irányadók, kivéve, ha a lakóhelyem szerinti állam törvényei kifejezetten előírják az adott állam 
törvényeinek alkalmazását. A 4Life Szabályzataiban és Eljárásaiban meghatározottak kivételével, vagy abban az esetben, ha a lakóhelyem szerinti állam törvényei kifejezetten tiltják jelen 
Szerződésben megjelenő döntőbíráskodás folyamatait és annak helyszíni rendelkezéseit, az adott állam törvényei érvényesek. A fent leírtak érvényesek a 4Life-fel kapcsolatos minden vitára 
és követelésre, a Partneri Szerződésre, a 4Life Marketing- és Kompenzációs Tervre, a 4Life termékeire és szolgáltatásaira, a független Partner jogaira és kötelezettségeire és a 4Life-ra, vagy 
bármely más igényre vagy keresetre, amely egy független Partnerrel vagy a Partner 4Life Szerződés szerinti teljesítésével kapcsolatos. Abban az esetben, ha a lakhelyül szolgáló ország 
törvényi kifejezetten tiltják a jelen Szerződéshez kapcsolódó konszenzusos törvénykezést és annak helyszíni rendelkezéseit, akkor az adott állam törvényei az irányadók. Ezen eseteket kivéve a 
szövetségi döntőbírósági törvénynek és az Amerikai Döntőbírósági Szövetség Kereskedelmi Döntőbírósági Szabályainak megfelelően a kérdéses eseteket teljes egészében és véglegesen Salt 
Lake megyében (Utah állam) vagy a 4Life által előírt más helyen, döntőbírósági eljárás útján kell rendezni. A feleket a szövetségi polgári eljárási szabályok (Federal Rules of Civil Procedure) 
értelmében minden feltárási jog megilleti. Ha egy Partner követelést vagy viszontkeresetet nyújt be a 4Life-fal szemben, a Partner ezt egyéni alapon, nem pedig más Partnerrel vagy csoportos 
kereset részeként teheti meg. A döntőbíró határozata végleges és kötelező érvényű a felekre nézve, és szükség esetén bármely illetékes bíróság ítéletére korlátozható. Az egyeztető eljárásban 
részt vevő felek mindegyike felelős az eljáráshoz kapcsolható saját költségeiért, beleértve a jogi díjakat és az illetékeket. Ez a döntőbírósági megállapodás a Szerződés felmondása vagy lejárta 
után is érvényben marad.

17.  A felek lemondanak a Szerződés megsértéséből eredő járulékos, következményes, példaértékű és büntető jellegű károk megtérítéséről. Ezennel lemondok arról, hogy a jelen Szerződés 
bármely okból történő megszűnése esetén a Társasággal szemben bármilyen kártérítést követeljek a létrehozott ügyfélkörnek.

18.  A felek megállapodnak abban, hogy a Utah állambeli Salt Lake megyében bármely szövetségi vagy állami bíróság előtt joghatóságot és helyszínt biztosítanak a döntőbíró által hozott 
ítélet végrehajtása vagy bármely más, döntőbírósági eljárás alá nem tartozó ügy végrehajtása céljából. Ha a lakóhelyem szerinti állam jogrendszere tiltja a konszenzusos törvénykezést és a 
helyszínre vonatkozó rendelkezéseket egyeztető eljárás és peres eljárás céljából, akkor az adott állam joga az irányadó a joghatósággal és a helyszínnel kapcsolatos kérdésekre. 

19. A 4Life szabályzatában és eljárásaiban meghatározott fegyelmi szankciókkal sújtható vagyok, a Vállalat mérlegelése szerint a Szerződés bármely feltételének vagy rendelkezésének 
megsértése vagy megsértése miatt. A jelen Szerződés önkéntes vagy akaratlan felmondása esetén elveszítek és kifejezetten lemondok minden jogról (beleértve a tulajdonjogokat, valamint 
minden bónuszhoz, jutalékhoz vagy egyéb kompenzációhoz való jogomat), amelyet saját eladásaimhoz, vagy a korábbi alsóvonali szervezetemhez kapcsolódnak.

20. Kijelentem, hogy az ezen az űrlapon feltüntetett szám a helyes azonosító számom. Nem vagyok tartaléklevonás (backup witholding) alanya, mert az International Revenue Service (IRS) 
értesített, hogy nem állok a tartaléklevonás hatálya alatt, vagy mert nem kaptam értesítést arról, hogy a kamat- és osztalékbejelentés elmulasztása miatt tartaléklevonás hatálya alá tartozom.

21.  A Vállalat jogosult levonni és beszámítani a Partnernek fizetendő jutalékokból, bónuszokból vagy bármely más összegből a határidőn túl ki nem fizetett, a Vállalat termékeinek és/vagy 
szolgáltatásainak ellenértékeinek megfelelő összegeket, vagy bármely más, a Vállalatnak járó összeget.

22. Elolvastam ezt a Megállapodást, elismerem, hogy megkaptam és elolvastam az összes hivatkozással beépített dokumentumot, és beleegyezem, hogy betartom és magára nézve kötelezőnek 
tekintem a benne foglalt feltételeket.

23. A Vállalatnak a jelen Szerződés bármely megszegéséről való felmondását írásban kell megtenni, és a Vállalat felhatalmazott tisztviselőjének alá kell írnia. Az, hogy a Vállalat lemond a jelen 
Megállapodás bármely általam történő megszegéséről, nem minősül vagy nem értelmezhető későbbi megszegésről való lemondásnak. 
 
Az Ön által a jelen Partneri Jelentkezési Lap és Megállapodás kitöltésével átadott adatok a Life Research Europe, LLC. (cím: 9850 S, 300 W., Sandy, UT 84070, USA) által birtokolt 
adatbázisban kerülnek rögzítésre, és egyben kifejezi a Jelentkező belegyezését a személyes adatok ugyanazon vállalat, valamint a 4Life Holdings, LLC, United States általi kezelésére, a Partner 
és a Vállalat közti kapcsolat létrehozására, felvételére. A beleegyezés kiterjed arra is, hogy a Vállalat információkat, a termékeivel és szolgáltatásaival összefüggésbe hozható ajánlatokat és 
promóciókat küldjön a Szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően is, elektronikus vagy hagyományos formában. Ön ezennel hozzájárul személyes adatainak az egyesült 
államokbeli székhelyű 4Life Holdings LLC-nek a meghatározott célokból történő továbbításához, az Ön azonosítási, kapcsolatfelvételi és 4Life tevékenységi adatainak továbbításához a 4Life 
más nemzeti vagy nemzetközi Partnereihez, upstream hálózatban, még az Európai Unió országain kívül is. Ön belegyezik, az Ön azonosító adatainak és fényképének közzétételéhez a társaság 
honlapján és egyéb kiadványaiban az itt meghatározott célokra (ez utóbbi esetben, kivéve, ha Ön ezt nem engedélyezi a 4Life weboldalon történő regisztráció során). Ha harmadik féltől 
oszt meg információt, őt előzetesen tájékoztatnia kell, és beleegyezését kell kérnie az itt meghatározott ügyekben.  A 4LIFE az adatokat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak 
megfelelően, törvényes, lojális, átlátható, megfelelő, releváns, korlátozott, pontos és naprakész módon kezeli, és vállalja, hogy minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
pontatlanság esetén a vonatkozó biztonsági intézkedések betartása érdekében azonnal törölhetők vagy javíthatók legyenek. Önnek jogában áll a GDPR@4LIFE.COM címre küldött e-mailben 
gyakorolni azon jogát, amely az adatok hozzáférésére, helyesbítésére, törlésére, az adatok kezelésére, az adathordozhatóságra, a személyre szabott automatizált döntésekre vonatkozik. 
Ugyanígy bármikor visszavonhatja hozzájárulásait. Bármilyen panaszt a Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnek  (Spanish Data Protection Agency) is elküldhet. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően a 4LIFE tájékoztatja Önt, hogy az Ön adatait a szolgáltatás érvényességi idejére, valamint a jogi lépések elévülési idejére tároljuk a szerződéses 
jogviszonyból eredő esetleges felelősségvállalás érdekében.
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