
Договір про співробітництво

Даний договір разом з «Заявою Партнера» і договором купівлі-продажу, є обов'язковим для укладання між Партнером і «ЛР Хелс енд бьюті 
сістемс» ТОВ. 

Підписи сторін: 

Заявник №1:                            /                                                  /  Директор «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ.
  Підпис ПІБ

Заявник №2:                            /                                                  /                                   /Пономаренко Є.В./
  Підпис ПІБ

 Місце підписання
 «          »                                   2017р.

ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс», м.Київ, Україна, іменоване надалі «LR-UA», в особі директора, Пономаренка
Євгена Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і 

Заявник №1(П.І.Б.)                                                                                                                      , 
Заявник №2(П.І.Б.)                                                                                                                      , 

іменовані надалі «Партнер», з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:
Як Партнер‚ Заявник ознайомлений, приймає і зобов'язується виконувати нижчевикладені умови:

Білий примірник - офіс Блакитний примірник - Заявник
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1. Дозвіл купувати за оптовими цінами і залучати інших покупців 
вступає в дію одночасно з придбанням Стартового Пакету 
Партнера («Перше Замовлення»). При цьому присвоюється 
номер Партнера, під яким він перебуває в базі даних «LR Health 
& Beauty Systems» GMBH (далі - «LR»).

2. Партнер купує і продає продукти виробництва «LR» від свого 
імені і за свій рахунок. Партнер працює за сумісництвом 
(самостійно), а не як співробітник або працівник «LR-UA». 
Партнеру категорично заборонено виступати від імені «LR-UA» 
або «LR», та поводитись таким чином, щоб створювати таке 
враження.

3. Партнер купує безпосередньо у «LR-UA». Купувати в інших 
Партнерів або продавати іншим Партнерам не дозволяється. 
Партнер зобов’язується замовляти лише товар, попередньо 
замовлений кінцевим споживачем, або такий, який потрібний 
для безпосереднього власного споживання. Створення складу 
забороняється.

4. Продаж продуктів «LR» здійснюється Партнерами виключно 
прямим продажем, тобто: пропозицією товарів і послуг за 
допомогою демонстрації і пояснень (презентацій) у будь- 
яких місцях, крім підприємств роздрібної торгівлі, побутового 
обслуговування (ринки, кіоски і т.д.) та Інтернет - магазинів і 
аукціонів.

5. Партнер зобов’язаний дозволяти собі лише такі вислови про 
«LR», продукцію «LR», систему реалізації та можливості заробітку 
в «LR», які відповідають офіційним висловам та документації 
«LR». Як посібники для продажу (брошури, прейскуранти і т.д.) 
можуть використовуватись тільки офіційні видання «LR».

 Використання зареєстрованих торгових марок «LR» у торгівлі 
дозволяється Партнеру лише після попереднього письмового 
узгодження з «LR-UA». За кожний випадок порушення 
зазначених вище зобов’язань, «LR-UA» має право на неустойку, 
яку визначає на свій справедливий розсуд з урахуванням 
тяжкості порушення та міри провини. Використання власних 
матеріалів вимагає письмового схвалення «LR-UA».

6. Публікації або ж оголошення (у тому числі в електронному 
вигляді) із зображенням LR-продуктів і використанням назв 
«LR Health & Beauty Systems», «LR» і т.п. вимагає письмового 
схвалення «LR-UA».

7. Партнер зобов’язаний дотримуватись правил добросовісної 
конкуренції. Якщо до «LR» через порушення правил 
добросовісної конкуренції Партнером матимуть справедливі 
претензії треті особи, Партнер повинен відшкодувати всі збитки, 
що виникли у «LR» у зв’язку з цим.

8. Партнер зобов‘язаний особисто подбати про те, щоб одержати 
офіційний дозвіл для підприємницької діяльності. Це означає, 
що він несе особисту відповідальність як за правильне 
оподатковування своїх доходів і ведення звітності, так і за 
дотримання загальнодержавних законів і місцевих нормативних 
актів.

9. Партнерові дозволяється реалізовувати продукцію інших 
підприємств, за винятком продукції, яка конкурує з продукцією, 
що пропонує «LR», та продукції, що реалізується шляхом прямих 
продажів.

10. Основою системи збуту «LR» є спонсорська лінія. Вона служить 
засобом матеріальної зацікавленості всіх Партнерів, тому зміна 
лінії (спонсора) активним Партнером «LR» не припустима.

11. Партнер може бути зареєстрований під іншим Спонсором тільки 
через 12 місяців після останнього особистого замовлення.

12. Якщо подружжя (чоловік та дружина) бажає зареєструватися на 
окремі партнерські номери, воно має право бути зареєстроване 
лише під одним і тим же прямим Спонсором. Реєстрація під 
різними Спонсорами заборонена.

13. Документи до оформлення приймаються тільки при наявності 
копії паспорта та ідентифікаційного коду.

14. Винагорода Партнера залежить від здійснення ним‚ як 
незалежним підприємцем‚ продажу продукції «LR» і залучення 
нових покупців і Партнерів. Партнерові будуть нараховуватися 
бонуси відповідно до маркетингового плану компанії.

 Обов‘язковою умовою виплати винагороди є наявність в «LR-UA» 
комплекта оригиналів документів, підписаних Партнером.

15. Претендувати на виплату бонусів з обігу групи Партнер може 
лише при досягненні особистого обігу в обсязі 100 СП за 
відповідний період партнерської діяльності.

16. Партнер завжди й в усьому має підтримувати політику‚ що 
провадиться компанією.

17. Партнер зобов'язується не розголошувати конфіденційної 
інформації. Інформація про інших партнерів ЛР (структури), а 
також все листування і документи, пов'язані з фінансовими 
взаємовідносинами Партнера і ЛР, є конфіденційними. 
ЛР на свой розсуд має право встановити додаткові умови 
конфіденційності.

18. Партнер попереджений і згодний, що у випадку порушення 
вищевказаних умов, а також у випадках:

 • реалізації вербування (набору) в організаціях «LR» для продажу 
чужих продуктів та переманювання до інших підприємств прямих 
продажів;

 • порушення принципів захисту спонсорської лінії, 
переманювання активних Партнерів «LR»;

 • повторного використання неофіційних посібників продажу;
 • шахрайства при залученні нових Партнерів (заманювання 

умовами, яких не існує в «LR»);
 • самовільного зниження або завищення роздрібної ціни;
 • порушення умов конфіденційності;
 • нанесення своїми діями збитку компанії, а також підриву її 

іміджу 
 його договір з «LR-UA» буде достроково розірвано.
19.  Цей договір має особистий характер і не може бути 

переуступлений або переданий без узгодження з «LR-UA», крім 
випадків спадкування.

20. Партнер може укласти лише один договір про співпрацю. У 
випадку одержання номера в інших дочірніх підприємствах «LR», 
номер Партнера в «LR-UA» буде анульовано.

21. «LR-UA» має право внести зміни і доповнення в договір з 
Партнером. У випадку незгоди Партнера з цими змінами, договір 
може бути розірваний з його ініціативи.

22. Цей договір регулюється законодавством України і набуває 
чинності з моменту його підписання і є дійсним протягом 
невизначеного часу до заяви однієї зі сторін про його розірвання.

23. Договірні стосунки між Партнером та «LR-UA» визначаються 
 умовами укладених угод, маркетинговим планом та інтернет - 
директивами «LR».

24. «LR-UA» повинна повідомляти Партнерів про зміни в системі 
винагороди, умовах укладання угод для Партнерів, умовах 
поставки та оплати продукції, інтернет-директивах та умовах 
конфіденційності. Якщо упродовж одного місяця з моменту 
повідомлення Партнер не повідомляє про свої заперечення, 
вважається, що він згоден з передбаченими змінами.
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переуступлений або переданий без узгодження з «LR-UA», крім 
випадків спадкування.

20. Партнер може укласти лише один договір про співпрацю. У 
випадку одержання номера в інших дочірніх підприємствах «LR», 
номер Партнера в «LR-UA» буде анульовано.

21. «LR-UA» має право внести зміни і доповнення в договір з 
Партнером. У випадку незгоди Партнера з цими змінами, договір 
може бути розірваний з його ініціативи.

22. Цей договір регулюється законодавством України і набуває 
чинності з моменту його підписання і є дійсним протягом 
невизначеного часу до заяви однієї зі сторін про його розірвання.

23. Договірні стосунки між Партнером та «LR-UA» визначаються 
 умовами укладених угод, маркетинговим планом та інтернет - 
директивами «LR».

24. «LR-UA» повинна повідомляти Партнерів про зміни в системі 
винагороди, умовах укладання угод для Партнерів, умовах 
поставки та оплати продукції, інтернет-директивах та умовах 
конфіденційності. Якщо упродовж одного місяця з моменту 
повідомлення Партнер не повідомляє про свої заперечення, 
вважається, що він згоден з передбаченими змінами.

 «          »                                   2017р.


