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NIMI (SUKUNIMI, ETUNIMI) (PAKOLLINEN) NIMI (SUKUNIMI, ETUNIMI) (PAKOLLINEN)
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HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (PAKOLLINEN) PÄIVÄMÄÄRÄ

YHTEISHAKIJAN ALLEKIRJOITUS ( PAKOLLINEN AINOASTAAN JOS TÄSSÄ HAKEMUKSESSA ON YHTEISHAKIJA) PÄIVÄMÄÄRÄ

MINULLA ON OLLUT YOUNG LIVING - TILI VIIMEISEN KAHDEN VUODEN  AIKANA

x

x

KYLLÄ EL

Young Living (Europe) Limited (jäljempänä ”Yhtiö”) markkinoi tätä kaupankäyntimallia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtiö myy eteerisiä öljyjä ja niihin liittyviä 
tuotteita, ravintolisiä, ihon- ja kodinhoitotuotteita  palkkiojärjestelmän puitteissa. Tuotteiden myynnistä vastaavat Yhtiön riippumattomat jälleenmyyjät, jotka osallistuvat 
kaupankäyntimalliin edustajina.  Lukuun ottamatta kääntöpuolen kohdassa 6 kuvattua ylläpitomaksua, jälleenmyyjällä ei ole muita taloudellisia velvoitteita 12 kuukauden 
kuluessa sopimuksen alkamisesta; hän voi vapaasti valita, ostaako hän tuotteita tai palveluita tämän kaupankäyntimallin mukaisesti.

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen, ilmaisen, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki Yhtiön jälleenmyyjäsopimuksen ehdot (mukaan lukien kääntöpuolella 
olevat ehdot, käytännöt, yksityisyydensuojakäytännöt ja palkkiojärjestelmän) ja haluan täten ryhtyä riippumattomaksi jälleenmyyjäksi Yhtiön kaupankäyntimalliin.

PERUUTUSOIKEUS 
Sinulla on 14 päivää aikaa peruuttaa jälleenmyyjäsopimus ilman erillistä syytä. Peruutusaika umpeutuu 14 päivää sen jälkeen, kun sinä itse olet saanut tai kolmas taho, 
joka on muu kuin valtuuttamasi kuljetusyritys, on saanut viimeisen tuotteen fyysisesti hallintaan. Sinä voit irtisanoa tämän Sopimuksen ilman sakkoa milloin tahansa 
lähettämällä Yhtiölle 14 päivää etukäteen kirjallisen irtisanomisilmoituksen (Young Living B.V., Peizerweg 97, 9727AJ, Groningen, Netherlands asiakaspalvelu@youngliving.
com, Faxi: +44 (0) 2038573431). Kirjalliseksi ilmoitukseksi katsotaan postitettu kirje, faxi tai sähköposti. Voit myös käyttää irtisanomiseen lomaketta. Riittää, että lähetät 
irtosanomisilmoituksen ennen kuin irtisanomisaika on kulunut loppuun.                                                           

PERUUTTAMISEN SEURAAMUKSET
Jos jälleenmyyjä irtisanoo tämän sopimuksen, Yhtiö maksaa hänelle takaisin mahdolliset rahat, jotka jälleenmyyjänä olet YL:lle maksanut, mukaan lukien lähetyskulut 
(poikkeuksena ovat ylimääräiset kulut, jotka ovat muodostuneet siitä, että jälleenmyyjä on valinnut jonkun kalliimman lähetystavan kuin perustoimituksen, jota YL on 
jälleenmyyjälle tarjonnut) ilman aiheetonta viivästystä, ja ei myöhemmin kuin 14 päivän kuluessa siitä kun jälleenmyyjä ilmoitti päätöksestä peruuttaa sopimus. Yhtiö maksaa 
jälleenmyyjän rahat takaisin käyttäen samaa menetelmää, jota jälleenmyyjä käytti alkuperäiseen maksusuorituksen tekemiseen, ellei jälleenmyyjä ole nimenomaisesti toisin 
ilmoittanut; jälleenmyyjälle ei aiheudu rahojen palauttamisesta kuluja. Yhtiöllä on oikeus lykätä rahojen takaisin maksua siihen saakka, että YL on vastaanottaneet palautetut 
tuotteet tai jälleenmyyjä on toimittanut Yhtiölle tositteen, josta näkyy, että jälleenmyyjä on lähettänyt tuotteet takaisin, kumpi sitten onkin aikaisempi.

Tuotteet tulee palauttaa seuraavaan osoitteeseen: Young Living B.V. „YL Return“, Peizerweg 97, 9727AJ, Groningen, Netherlands. Tuotteet tulee palauttaa ilman aiheetonta 
viivästystä, eikä 14 päivää myöhemmin siitä, kun jälleenmyyjä ilmoitti peruuttavan tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos jälleenmyyjä on lähettänyt tuotteet 
takaisin ennen kuin 14 päivää on kulunut.

Jälleenmyyjän tulee maksaa tuotteiden lähettämisestä aiheutuneet välittömät kulut. Jälleenmyyjä on vastuussa tuotteiden arvon laskusta, joka on johtunut sellaisesta 
tuotteiden käsittelystä, joka ei ole ollut välttämätöntä tuotteiden laadun, ominaisuuksien tai toiminnan varmistamiseksi.

1. On kiellettyä, että tähän ohjelmaan osallistuja suostuttelee ja houkuttelee henkilöä maksamaan rahaa lupaamalla hyötyjä siitä, että saa jonkun 
liittymään ohjelmaan.

2. Kenenkään ei tule uskoa väitteitä helpoista ansioista.
3. Kun  jäsen on allekirjoittanut tämän sopimuksen, hänellä on 14 päivää aikaa peruuttaa sopimus ja saada rahat takaisin.

VANHEMMAN ALLEKIRJOITUS TAI HUOLTAJAN ALLEKIRJOITUS (VAIN JOS HAKIJA ON ALAIKÄINEN JA HAKEE ALAIKÄISEN TILIÄ)           PÄIVÄMÄÄRÄ
x
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Voit avata tilisi myös verkossa https://www .youngliving.com  (klikkaa “Jäseneksi rekisteröityminen”) 
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SYNTYMÄAIKA (PAKOLLINEN)

PUHELINNUMERO KÄNNYKKÄNUMERO TYÖNUMERO        FAKSI 

YL-JÄSENNUMERO (jos sinulla on sellainen): 

KYLLÄ, HAEN ALAIKÄISEN TILIÄ (vain 16- ja 17-vuotiaille)

JÄSENPALVELUIDEN PUHELINNUMERO: +44 (0)20 3935 9000 FAXI: +44 (0)2038 573431 
SÄHKÖPOSTIOSOITE: asiakaspalvelu@youngliving.com

VAIHTOEHTOINEN OSOITE: KATUOSOITE PAIKKAKUNTA POSTINUMERO (PAKOLLINEN) MAA (PAKOLLINEN)  

Distributor Agreement - Page 1
You can set up your account online via https://www.youngliving.com without using this form (click on "become a member")
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OR IF DIFFERENT: STREET CITY/STATE/PROVINCE  ZIP/POSTAL CODE COUNTRY (REQUIRED) 

Application Information

NAME (LAST, FIRST) (REQUIRED) 

STREET (REQUIRED)  CITY (REQUIRED) 

COUNTRY (REQUIRED) 

HOME PHONE NO. OR MOBILE PHONE NO. (REQUIRED)    WORK PHONE NO. FAX NO.

E-MAIL (REQUIRED) 

CO-APPLICANT (OPTIONAL)  

Account Access Information 

PIN (4 DIGITS)  PASSWORD (8–12 CHARACTERS/ALPHANUMERIC/CASE SENSITIVE)

Enroller (person responsible for introducing and enrolling you in YL) Sponsor (direct upline and may also be the same as your enroller)

NAME (LAST, FIRST) (REQUIRED) NAME (LAST, FIRST) (REQUIRED)

DISTRIBUTOR NO. (REQUIRED) DISTRIBUTOR NO. (REQUIRED)

DATE OF BIRTH (REQUIRED)

ZIP/POSTAL CODE (REQUIRED) 

Shipping Information Same as above

YES, I AM APPLYING FOR A MINOR ACCOUNT (age 16 and 17 only)

  Young Living (Europe) Limited is a member of the Direct Selling Association (the "DSA")  and requires its Distributors to comply with the DSA 
Codes of Practice

Young Living (Europe) Limited (the “Company”) is the promoter of this trading scheme in the United Kingdom. The Company promotes the sale of essential oils and 
related accessories, nutritional products, skin care products and household products through its Compensation Plan.  Sales of these products are made by the 
Company’s independent distributors who participate in the scheme as principals. Other than the Maintenance Fee set out in clause 6 overleaf, the Distributor has no 
further annual financial obligation during the period of 12 months from the commencement date of the Agreement and in particular has a free choice whether or not to 
purchase any goods or services under this trading scheme.

1. It is illegal for a promoter or a participant in a trading scheme to persuade anyone to make a payment by promising benefits from getting others to join a
scheme.

2. Do not be misled by claims that high earnings are easily achieved.
3. If you sign this contract, you have 14 days in which to withdraw and get your money back

DATE

CO-APPLICANT SIGNATURE (ONLY REQUIRED IF APPLICATION HAS A CO-APPLICANT) DATE

APPLICANT SIGNATURE (REQUIRED)

SIGNATURE of Parent or Legal Guardian (ONLY REQUIRED IF APPLYING FOR A MINOR ACCOUNT) DATE

  Peter FOSS, President Young Living (Europe) Limited
MEMBER SERVICES Europe Tel: +44 (0)20 3935 9000  Fax: +44 (0)2038 573431 | E-MAIL customercare@youngliving.com

By signing below, I acknowledge that I have read, understood, agreed and accepted all of the terms of the Company’s Distributors Agreement 
(including the Terms and Conditions set out overleaf, the Policies and Procedures, the Privacy Policy and the Compensation Plan) and I hereby apply to become an 
Independent Distributor in the Company’s trading scheme.

RIGHT TO WITHDRAW
You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.
The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last
good. To exercise the right of withdrawal, you must inform us (Young Living (Europe) Limited, Building 11, Chiswick Park, 566 ChiswickHigh Road, London W4 5YS,
customercare@youngliving.com, Fax: +44 (0) 2038573431 of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail) . You
may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory. Tomeet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of
the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

Effects of withdrawal
If you withdrawfrom this contract, we shall reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting
from your choice of a typeof delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day
on which we are informed about your decisionto withdraw fromthis contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial
transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event,you will not incur any fees as aresult of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have
received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
You shall send back the goods or hand them over to us Young Living (Europe) Limited „YLretoure“, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W45YS without undue
delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before
the period of 14 days has expired.

You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to
establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

EUROPE DA v.1EUROPE DA v.1

EUROPE DA _2018_v.1

x

x

x
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I HAVE BEEN INVOLVED WITH A YOUNG LIVING ACCOUNT IN THE LAST TWO YEARS         YES NO
YL ID (if applicable): _____________________

Matthew French, Chief Legal &
Sustainability Officer - Young Living B.V.



Maksutapa (Voit kertoa maksutapasi tässä tai vaihtoehtoisesti lisätä se itse virtuaalitoimistossa tilillesi; ota yhteyttä asiakaspalveluumme tilin avaamiseen liittyvissä asioissa)

VALITSE MAKSUTAPA :  VISA        MC         ENNAKKOMAKSU          MUU (PANKKISIIRTO asiakaspalvelumme prosessoi tämän; PAYPAL virtuaalitoimiston kautta)

LUOTTOKORTTINUMERO

KORTINHALTIJAN ALLEKIRJOITUS  
(vain jos maksutavaksi on valittu luottokortti)

LUOTTOKORTIN LASKUTUSOSOITE 

/
ERÄÄNTYMISPÄIVÄ VOITTE SÄILYTTÄÄ LUOTTOKORTTITIETONI

x

Jälleenmyyjäsopimus - Sivu 2
YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS 

Tel: 0044 (0) 20 3935 9000 | Fax: 0044 (0)20 38 573431 | KVK-nummer 73123404 | NL824194846B01    

HALUTESSASI, ASIAKASPALVELUMME VOI AVATA SINULLE TILIN:
Asiakaspalvelu voi avata virutaalitoimistossa tilisi (Young Living -tili) ja he ottavat sinuun yhteyttä sen jälkeen, kun tili on 

avattu. Vaihda PIN-numerosi ja salasanasi, kun kirjaudut ensimmäisen kerran tilillesi.  
Vaihtoehtoisesti voit itse avata tilisi sähköisesti osoitteessa https://www.youngliving.com  

YKSITYISYYDEN SUOJAA KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT

1. Yksityisyys

a. Young Living kerää ja säilyttää sinua koskevia välttämättömiä tietoja. Näitä ovat mm. nimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Teemme näin sen takia, että 
voimme tukea sinua jälleenmyyjänä ja kertoa sinulle (i) tuotteista, tarjouksista, (ii) jälleenmyyntiin liittyvistä asioista ja alalinjoista, (iii) bonuksista ja (iv) muista liiketoiminnan 
kannalta välttämättömistä asioista. Olet tietoinen siitä, että Young Living käsittelee tietojasi, ja jatkamalla jälleenmyyjänä, annat suostumuksen sille, että Young Living 
säilyttää kaikkia luovuttamasi tietoja YL:n pääkonttorissa Yhdysvalloissa. Myös kolmannet osapuolet säilyttävät tietoja YL:n puolesta. Sinulla on oikeus päästä näkemään 
sinusta säilyttämämme tiedot, vahvistaa tiedot ja pyytää henkilötietojen oikaisua ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme seuraavasti:

L. Johnson
External Data Protection Officer 

201 South Main Street, Suite 1800 Salt Lake City, 
Utah 84111 DPO@youngliving.com

b. Suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Jatkamalla Young Livingin jälleenmyyjänä annat  Young Livingille suostumuksen käsitellä henkilötietojasi ja olet antanut
suostumuksen   seuraaviin    toimenpiteisiin:

i. Siirtää ja luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi, jotka (i) olet toimittanut Young Livingille jälleenmyyjänä olemiseen ja alalinjaasi liittyen, tai (ii) jotka ovat syntyneet jäsenyytesi 
aikana, (A) omille emo- ja tytäryhtiöille ja heidän henkilötietojen käsittelijöille missä tahansa he sijaitsevatkin, (B) ylälinjallesi, jos YL katsoo tämän sopivaksi ja (C) 
viranomaisille, jos voimassa oleva lainsäädäntö sitä vaatii. Sinulla on oikeus kieltää tiettyjen henkilötietojesi luovuttaminen ylälinjalaisille, jos kyseinen kielto ei vaikuta tämän 
sopimuksen täytäntöönpanoon.

ii. Käyttää henkilötietojasi jälleenmyyjän tunnustamiseen ja Young Livingin yritystoimintaa tukevissa materiaaleissa ja palveluissa, ellet ole kirjallisesti kieltänyt meitä niin 
tekemästä. Sen lisäksi hyväksyt, että henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan meidän yksityisyydensuojaa koskevia käytäntöjä. Jatkamalla jälleenmyyjänämme toimimista, sinä 
olet tietoinen meidän yksityisyyden suojaa koskevista käytännöistä ja hyväksyt kyseiset käytännöt. Verkkosivuiltamme voit pian löytää yksityisyydensuojaa koskevat asiakirjat.
Huomaa, että voit koska tahansa muokata sähköpostiasetuksiasi virtuaalitoimistossamme.

2. Jälleenmyyjän velvollisuudet yhteisenä rekisterinpitäjänä: Sinä ymmärrät ja vakuutat, että toimit yhteisenä rekisterinpitäjänä niiden tietojen suhteen, jotka olet 
vastaanottanut   asiakkailtasi.  Yhteisenä  rekisterinpitäjänä sinun tulee:

a. Käsitellä  henkilötietoja Yhtiön  yksityisyydensuojaa  koskevien  sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
b. Käsitellä  henkilötietoja  sinuun soveltuvien kansallisten lainsäädäntöjen  mukaisesti.
c. Olla  siirtämättä   henkilötietoja   organisaatiolle,  joka  on  rippumaton  Yhtiöstä  ilman Yhtiön  kirjallista  lupaa.
d. Käyttää asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja organisaatiollisia tietoturvavaatimuksia kohtuullisessa määrin varmistaaksesi että käsittelet henkilötietoja luottamuksellisesti ja

rehellisesti.
e. Hankkia kirjallinen lupa Yhtiöltä henkilötietojen käsittelijän käyttämiseen henkilötietojen käsittelyssä.  Jos Yhtiö myöntää sinulle kirjallisen luvan henkilötietojen käsittelijän 

käyttämiseen henkilötietojen käsittelyssä, henkilötietojen käsittelijän tulee toimittaa Yhtiölle kirjallinen todiste siitä, että sen toiminta täyttää jälleenmyyjäsopimuksen 2( b) 
kohdan mukaiset vaatimukset ja     salassapitovelvollisuudet kuten alempana     määritellään.

f. Ilmoittaa Yhtiölle, jos lainsäädäntö estää sinua täyttämästä näiden määräysten edellyttämiä velvollisuuksia tai noudattamasta Yhtiön ohjeita. Jos näin tapahtuu, Yhtiöllä on 
oikeus keskeyttää toimesi yhteisenä rekisterinpitäjänä ja Yhtiöllä on oikeus keskeyttää henkilötietojen käsittelysi  näiden  ehtojen   ja  edellytysten    pohjalta.

g. Hankkia ja säilyttää henkilötietojen käsittelijän sisäiset tiedostot kaikesta henkilötietojen käsittelystä. Tiedostojen tulee minimissään sisältää listan siitä, mitä henkilötietoja 
sinä tai henkilötietojen käsittelijäsi käsittelee ja keinot, mitä on kohtuullisuuden vaatimusten mukaisesti käytetty luottamukselliseen ja rehelliseen henkilötietojen käsittelyn 
varmistamiseen.

h. Luovuttaa Yhtiölle kaikki tarvittava tieto voidaksesi osoittaa, että olet noudattanut tämän jakson vaatimia velvollisuuksia. Annat suostumuksesi ja autat Yhtiön tekemissä 
tarkastuksissa tai tarkastuksissa, jonka Yhtiö on nimennyt jonkun ulkopuolisen tahon suorittamaan voidaksemme varmistaa, että noudatat tämän jakson määrittelemiä
ehtoja.

i. Ilmoitettava  Yhtiölle  välittömästi     kirjallisesti  tai    sähköpostitse,  jos:
i. henkilö, jonka henkilötietoja käsitellään pyytää nähdä, oikaista, poistaa tietojaan tai kieltää tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyn tämän jakson  perustella;
ii. vastaanotat     muun  pyynnön tai  valituksen,  jonka  asiakas  on    tehnyt  liittyen tämän  jakson   määrittelemiin  velvollisuuksiisi;
iii. vastaanotat   minkä   muun  tahansa  kyselyn,  valituksen, tarkastuksen  tai  muun vastaavan  tietosuojaviranomaisen  tekemän  tiedustelun;  ja 
iv. vastaanotat      jonkun   muun  viranomaisen  tämän    jakson  määrittelemään  henkilötietojen     käsittelytapaan    tekemän  pyynnön.
v. Sinulla  on    velvollisuus  auttaa   Yhtiötä  täyttämään   sen  yllä  mainitut  velvollisuudet.
j. Sinulla  on  velvollisuus  tehdä  yhteistyötä  Yhtiön kanssa   niin,  että Yhtiö  voi  täyttää  paikallisen lainsäädännön  ja  tämän  jakson  edellyttämät  velvollisuudet.
k. Tiedot, jotka olet saanut haltuusi tai jotka olet kerännyt jälleenmyyjäsopimuksen voimassaoloaikana ovat “luottamuksellisia tietoja”.  Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta 

johtuen sopimuksen kummallakin osapuolella saattaa olla oikeus saada haltuunsa luottamuksellista tietoa. Vastaanottaja saa käyttää tiedonantajaa koskevaa 
luottamuksellista tietoa ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen ja edellytysten täytäntöönpanon vaatimalla tavalla.  Vastaanottaja ei saa luovuttaa luottamuksellista tietoa 
muille kuin vastaanottajayhtiön johtajille, henkilökunnalle ja muulle henkilökunnalle, jotka tarvitsevat tätä tietoa jälleenmyyjäsopimuksen täytäntöönpanoon. Vastaanottaja 
on vastuussa, että johtajat, henkilökunta ja työntekijät noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä.  Vastaanottajan tulee pitää huolta siitä, että luottamuksellista tietoa ei 
käytetä tai luovuteta luvatta samalla tavalla kuin vastaanottaja pitää huolen omasta luottamuksellisesta tiedostaan tai tekijänoikeuslain alaisista samanlaatuisesta tiedoista. 
Huolenpidon laatuun sovelletaan kohtuullisten huolenpidon vaatimusta. Vastaanottaja lupaa tiedonluovuttajan vaatimuksesta hävittää kaikki kopiot luovuttajaa koskevasta 
luottamuksellisesta tiedosta. Poikkeus pääsäännöstä on kuitenkin on se, että vastaanottaja saa säilyttää yhden (1) kopion luovuttajaa koskevasta luottamuksellisesta 
tiedosta, jos sen katsotaan olevan välttämätöntä vastaanottajalle lainsäädännön noudattamiseksi. Vastaanottajan on hävitettävä säilyttämänsä luottamuksellinen tieto sen 
jälkeen, kun sen säilyttämiseen perustuva oikeusperuste umpeutuu tai muuten vain raukeaa. Yhtiö saattaa käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyyn, jos nämä 
ensin ovat antaneet takeet yhteiseltä rekisterinpitäjältä vaadittavasta tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta kuten jälleenmyyjäsopimuksessa määritellään. Tämän jakson 
mukaiset tiedon vastaanottajan velvollisuudet kestävät kaksi vuotta sen jälkeen kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa.

l. Kun jälleenmyyjäsopimus irtisanotaan tai kun Yhtiö pyytää poistamaan tai palauttamaan henkilötiedot, sinun tulee poistaa tai palauttaa olemassaolevat kopiot 
henkilötiedoista ellei paikallinen lainsäädäntö vaadi tietojen säilyttämistä. Jos paikallinen lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä, sinun tulee pitää huoli 
henkilötietojen luottamuksellisuudesta, rehellisyydestä ja saatavuudesta; et myöskään saa aktiivisesti enää käsitellä henkilötietoja; ja sinun tulee edelleen noudattaa 
velvollisuuksiasi yhteisenä  rekisterinpitäjänä.

Allekirjoittamalla tämän asiakirjan, ilmaisen, että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt kaikki Yhtiön jälleenmyyjäsopimuksen ehdot (mukaan lukien 
kääntöpuolella olevat ehdot ja käytännöt, yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt sekä palkkiojärjestelmän) ja haluan täten ryhtyä riippumattomaksi  
jälleenmyyjäksi Yhtiön kaupankäyntimalliin. 

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (PAKOLLINEN) PÄIVÄMÄÄRÄ
x

YOUNG LIVING EUROPE B.V. | PEIZERWEG 97 | 9727AJ GRONINGEN | NETHERLANDS 

Tel: 0044 (0) 20 3935 9000 | Fax: 0044 (0)20 38 573431 | KVK-nummer 73123404 | NL824194846B01 



JÄLLEENMYYJÄSOPIMUKSEN EHDOT JA EDELLYTYKSET 
 

Tämä on lomakkeen etusivulla mainitun hakijan (”jälleenmyyjä”) ja Young Living Europe B.V. -yhtiön  
(tästä lähtien ”Young Living”, ”me” tai ”Yhtiö”) välinen sopimus.

1. Itsenäisenä jälleenmyyjänä jälleenmyyjä ymmärtää ja hyväksyy 
seuraavat  asiat:

(a) Tämä sopimus astuu voimaan siitä päivämäärästä alkaen, jolloin 
jälleenmyyjä allekirjoittaa sen. Allekirjoituspäivämäärä näkyy 
seuraavalla  sivulla.

(b) Jälleenmyyjä myy ja mainostaa Yhtiön tuotteita tämän sopimuksen  
mukaisesti.  Sopimus   sisältää   siinä määritellyt  ehdot 
(”ehdot”) ja Yhtiön ehdot, jotka perustuvat sen  käytäntöjen  ja  
menettelytapojen, tietosuojakäytännön    ja  palkkiojärjestelmän  
nykyisiin versioihin.  Nämä  erilliset    asiakirjat  ovat  sisällytetty   
tähän sopimukseen nykyisessä muodossaan. Yhdessä ne 
muodostavat koko Yhtiön ja jälleenmyyjän välisen  sopimuksen ja 
korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset, edustukset tai hankkeet;  
ja 

(c) Jälleenmyyjän on taattava, että hän on vähintään 18-vuotias 
voidakseen olla tämän sopimuksen sopimusosapuoli.

(d) 16-vuotias henkilö voi liittyä jäseneksi seuraavien edellytysten    
täyttyessä: alaikäisen huoltaja tai vanhempi allekirjoittaa  
jälleenmyyjäsopimuksen tai sitoutuu ottamaan täyden vastuun 
alaikäisen jäsentilistä yhdessä alaikäisen kanssa. Alaikäisellä tulee 
olla  tilillään oma maksutapansa (vanhemmastaan tai huoltajastaan 
erillinen). Alaikäisen tulee allekirjoittaa jälleenmyyjäsopimus 
uudestaan täyttäessään 18-vuotta. Jos allekirjoitusta ei tehdä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä kuin entinen alaikäinen on täyttänyt 
18-vuotta, hänen tililleen saatetaan laittaa  sulku.

2. Jälleenmyyjällä on oikeus sponsoroida muita Young Living 
-jälleenmyyjiä, ostaa tuotteita liiketoimintaa varten, markkinoida 
tuotteita ja esitellä liiketoimintamahdollisuutta Young Livingin 
toimintamallissa.  Jälleenmyyjälle ei myönnetä yksinoikeutta 
toimilupaan tai mitään muuta alueellista yksinoikeutta.

3. Jälleenmyyjä vahvistaa, ettei hän ole tällä hetkellä Young Livingin 
jälleenmyyjä, eikä ole toiminut Young Livingin jälleenmyyjänä 
viimeisen 12 kuukauden  aikana.

4. Jälleenmyyjäksi ryhtyminen ei edellytä maksun tai investoinnin 
tekemistä.  

5. Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi sen jäsenistä 
irtisanoo sen tai jälleenmyyjän toiminta ei ole enää aktiivista 
(Käytännöt ja menettelytavat -asiakirjan osio 14 tarkoittaa ei-
aktiivisella toiminnalla sitä, että jälleenmyyjä ei ole ostanut mitään 
tuotteita 12 kuukauteen).

6. Ylläpitomaksu veloitetaan ainoastaan,  jos 

(a) jälleenmyyjä ansaitsee palkkion kyseisen kuukauden aikana tai  jos

(b) jälleenmyyjä pyytää sekin (palkkion ) uudelleenlähettämistä. 
”Ylläpitomaksu” muunnetaan euroiksi Yhtiön muunnoshetkellä 
käyttämän valuuttakurssin mukaisesti. Kuukausittaisen palkkioiden 
ylläpitomaksun määrä ei ylitä $5 (4.25 €) kuukautta kohti eikä 
$60 (51.00 €)  vuodessa, mutta jälleenmyyjätilin käyttämättömien  
krediittien  ylläpitomaksu saattaa olla edellä mainittuja summia  
suurempi. Ylläpitomaksu kattaa  kulut, jotka   liittyvät  tilin 
ylläpitoon, säännöllisiin päivityksiin, uutiskirjeisiin  jne.  Jos  sinulla 
on kysyttävää Yhtiön käyttämästä vaihtokurssista, ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme.

7. Yhtiö  saattaa    muokata  näitä  ehtoja,  käytäntöjä  ja 
menettelytapoja, palkkiojärjestelmää ja muita kirjallisia materiaaleja 
ja tuotehintoja oman harkintansa mukaisesti. Tällaisiin muutoksiin ei 
tarvita jälleenmyyjän lupaa, ja jälleenmyyjän on  noudatettava näitä  
muutoksia  ilmoituksen saatuaan. Muutosilmoitus voidaan  antaa  
suoraan jälleenmyyjälle tai yleisesti Yhtiön virallisten kirjallisten 
materiaalien kautta, kunhan Yhtiö antaa jälleenmyyjälle vähintään 
60 päivän kirjallisen etukäteisilmoituksen mahdollisista muutoksista, 
jotka koskevat jälleenmyyjän vuosittaista taloudellista velvoitetta.

8. Jälleenmyyjä on itsenäinen alihankkija, joka on vastuussa omasta 
liiketoiminnastaan. Hän ei ole Yhtiön työntekijä, yhteistyökumppani, 
edustaja tai yhteisyrittäjä. Tämä sopimus ei ole jakelusopimuksen, 
franchice-oikeuden tai lisenssin myyntisopimus: Jälleenmyyjältä ei 
ole vaadittu, eikä vaadita mitään maksuja  sopimukseen liittyvien 
tuotteiden jälleenmyyntioikeudesta.

9. Jälleenmyyjä  on   henkilökohtaisesti   vastuussa  lain edellyttämistä  
veroista   ja  maksuista,  kuten tuloveroista, eläkevakuutusmaksuista 
sekä myynteihin ja palkkioihin liittyvistä  arvonlisäveron  tilityksistä.  
Jälleenmyyjän  täytyy  säilyttää    kaikki  tarpeelliset  tositteet,  joiden   
avulla  voidaan osoittaa,  että   verot  ja   maksut  on   ilmoitettu   ja 
suoritettu  oikein.

10. Mahdolliset maksut Yhtiöltä jälleenmyyjälle lasketaan ja maksetaan 
palkkiojärjestelmän  mukaisesti.

11. Jälleenmyyjä ei voi myöntää tai muuten siirtää tällä sopimuksella 
myönnettyjä jälleenmyyntioikeuksia kenellekään muulle henkilölle, 
yhtiölle tai yrityslaitokselle ilman Yhtiön nimenomaista etukäteen 
antamaa lupaa.

Jälleenmyyjää koskevat rajoitukset

12. Sopimuksen voimassaoloaikana sekä kuuden kuukauden ajan sen 

päättymisen jälkeen jokainen jälleenmyyjä lupaa olla ottamatta 
suorasti tai epäsuorasti yhteyttä muihin jälleenmyyjiin (joita 
hän ei ole henkilökohtaisesti sponsoroinut) tarkoituksenaan 
myydä, tarjota tai markkinoida muita tuotteita, palveluita,   
liiketoimintamahdollisuuksia, investointeja, arvopapereita tai lainoja, 
joita Young Living ei tarjoa tai markkinoi, sekä olla ryhtymättä 
mihinkään toimiin, jotka saattaisivat aiheuttaa liiketoimintasuhteen 
irtisanomisen tai rajoittamisen Young Livingin ja kyseisen Young 
Living - jälleenmyyjän  välillä.

13. Yhtiön tuotemarkkinoiden asianmukaisen koordinoinnin, kehityksen 
ja palvelemisen takaamiseksi jälleenmyyjä ei saa myydä ohjelman 
tuotteita vähittäismyyjille. Jälleenmyyjät saavat kuitenkin 
asettaa Young Living -tuotteita esille kaupallisiin liikkeisiin, joissa 
pääasiallisena tulonlähteenä ovat ammatilliset palvelut ja tuotteiden 
myynti on sivutoimista. Hyväksyttyjä palvelukeskeisiä liikkeitä ovat 
muun muassa terveyskylpylät, kauneushoitolat ja/tai kaupalliset 
liikkeet, mutta eivät lääkärikeskukset ja lääkärin  vastaanotot.

14. Rekrytointi  tai  sponsorointi  organisaation poikki  tai  sellaisen 
yrittäminen  on  ehdottomasti  kielletty,  kuten käytännöt ja 
menettelytavat -asiakirjan kohdassa  3.11.5. määritellään.

15. Jälleenmyyjä täten ymmärtää ja hyväksyy, että kohtien 12, 13 ja 14 
sisältämät kohdat ovat välttämätön ja täytäntöönpanokelpoinen 
osa tässä sopimuksessa suunniteltuja liiketoimia. Lisäksi jälleenmyyjä 
ymmärtää ja hyväksyy ammatillisen mielipiteen pyydettyään, 
että kyseisten kohtien rajoitukset ovat reiluja ja kohtuullisia 
tämän sopimuksen yhteydessä. Sopimusosapuolet ymmärtävät 
kuitenkin, että tällaisista rajoituksista saattaa tulla pätemättömiä 
ja täytäntöönpanokelvottomia olosuhteiden muutoksen,  julkisen   
käytännön  ja   muiden  odottamattomien syiden   vuoksi.  Jos 
yksi tai useampi tämän kohdan rajoitus edellä mainitulla tavalla 
tuomitaan yksittäin  tai  yhdessä kaikissa  olosuhteissa  Yhtiön   
laillisten intressien suojelemisen kannalta kohtuuttomiksi, mutta 
tuomitaan kohtuullisiksi ja/tai täytäntöönpanokelpoisiksi Trading 
Schemes Regulations 1997 -lain asetuksessa 6(2) tämän Sopimuksen 
irtisanomisen jälkeen,  jos  yksi tai  useampi rajoitus poistetaan 
tai rajoitetaan jollain tapaa (edellistä  yleistystä  rajoittamatta  
mukaan  lukien mikä  tahansa keston  lyhentäminen  tai  
maantieteellisenalueen  pienentäminen), kyseiset rajoitukset ovat 
voimassa kyseisin poistoin tai rajoituksin.

Jälleenmyyjän velvollisuudet

16. Jälleenmyyjä käyttää ainoastaan Yhtiön tuottamia kirjallisia 
materiaaleja, kun  hän edustaa Yhtiötä, kouluttaa muita jälleenmyyjiä 
ja/tai    esittelee  tuotteita. Tuotteita myydessä tai potentiaalisia, 
uusia jälleenmyyjiä rekrytoidessa ei saa esittää väitteitä,  lausuntoja, 
paljastuksia, esittelyjä tai takuita, joita ei ole painettu Yhtiön 
kirjallisiin materiaaleihin. Mahdollisia mainostamiseen tarkoitettuja 
lisämateriaaleja saa käyttää vain poikkeuksellisissa tilanteissa, ja 
Yhtiön on hyväksyttävä ne kirjallisesti ennen  käyttöä.

17. Jos jälleenmyyjä sponsoroi muita jälleenmyyjiä, on hänen pidettävä 
jatkuvasti yhteyttä kaikkiin henkilökohtaisesti sponsoroimiinsa 
jälleenmyyjiin, toimittava todellisena valvojana ja tarjottava 
kannustusta, koulutusta ja jatkuvaa tukea kuten on määritelty ehtojen 
ja edellytysten kohdassa 4.

18. Jälleenmyyjä toimii aina eettisesti, laillisesti, moraalisesti ja 
taloudellisesti oikealla tavalla ( sekä   Yhtiön   käytäntöjen  ja 
menettelytapojen  ja  eettisten ohjeiden mukaisesti). Hän ei 
osallistu mihinkään toimintaan, joka voi vaarantaa Yhtiön tai sen 
jälleenmyyjien maineen. Jälleenmyyjä ei saa käyttää harhaanjohtavia, 
petollisia ja epäreiluja rekrytointimenetelmiä. Näiden 
käyttäytymissääntöjen rikkominen johtaa välittömään sopimuksen 
irtisanomiseen, ja Yhtiö mitätöi kaikki kyseisen jälleenmyyjän tulevat  
palkkiot.

19. Jälleenmyyjä ei saa käyttää Yhtiön toiminimeä ja/tai tuotemerkkejä 
muulla tavoin kuin Yhtiön jälleenmyyjälle toimittamien materiaalien 
kautta tai Yhtiön nimenomaisella, kirjallisella luvalla.

20. Jälleenmyyjä noudattaa kaikkia sopimukseen sekä tuotteiden 
mainostamiseen ja myymiseen liittyviä lakeja ja säännöksiä (jotka 
sisältävät Direct Selling Association -suoramarkkinointiyhdistyksen 
liiketapaohjeistukset ja käytännesäännöt) ja  hankkii  omalla   
kustannuksellaan   kaikki kyseiseen liiketoimintaan  mahdollisesti  
vaadittavat  luvat ja lisenssit.

21. Jälleenmyyjä ei puhu Yhtiön puolesta tai sen tuotteista tai palveluista 
television,  radion tai muiden tiedotusvälineiden, painotuotantojen 
tai viestintävälineiden haastatteluissa tai artikkeleissa ilman Yhtiön 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Jos jokin yllämainituista ottaa 
yhteyttä jälleenmyyjään, on hänen ohjattava viestintävälineen 
edustaja ottamaan yhteyttä suoraan Yhtiöön.

22. Jälleenmyyjä maksaa hallintomaksut, tuotetilaukset ja muut Yhtiön 
perimät maksut rahallisesti suoraan Yhtiön toimistoon. Kaikki Yhtiön 
jälleenmyyjälle maksamat palkkiot maksetaan hyvityksenä tilille 
tai lähetetään suoraan jälleenmyyjän rekisteröityyn osoitteeseen. 
Alle 25 USD:n (21.25 €) arvoiset komissiot siirretään suoraan   
jälleenmyyjän  rekisteröidylle pankkitilille. Kaikki palkkiot lasketaan 



aluksi Yhdysvaltain dollareina ja muunnetaan sen jälkeen euroiksi  
Yhtiön  käyttämän valuuttakurssin mukaisesti. Yhtiö päivittää 
tämän valuuttakurssin säännöllisesti. Asiakaspalvelu järjestää muut 
mahdolliset maksutavat.

23. Jälleenmyyjä  ymmärtää,  että  palkkioita  maksetaan  vain
myynneistä.  Muiden jälleenmyyjien sponsoroinnista tai jatkuvasta
toisten jälleenmyyjien kaupankäyntiohjelmiin osallistumisesta ei
makseta palkkioita tai muita maksuja, eikä niistä saa mitään etuja.
Pelkästä palkkiojärjestelmään liittymisestä ei myöskään taata
mitään ansioita. Jälleenmyyjä vahvistaa, että Yhtiö tai kukaan
ylälinjan sponsori ei ole väittänyt millään tavalla, että jälleenmyyjänä
toimimisesta saisi taattuja voittoja tai odotettavissa olevia voittoja.
Jälleenmyyjä ymmärtää, että jälleenmyyjän menestys riippuu
myynnistä, palveluista ja itsenäisen verkoston kehittämisestä.

24. Yhtiöllä on tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen
varmistamiseksi oikeus  pyytää tietoja jälleenmyyjän liiketoiminnan ja
alalinjan kehityksestä.

25. Kaikkiin jälleenmyyjän ostamiin Young Living -tuotteisiin
kohdistuvat ostohetkellä  niiden  osalta  voimassaolevat  takuut
ja  vastuuvapauslauseke.  Jälleenmyyjä  ymmärtää    ja hyväksyy
tuotteita markkinoidessaan seuraavat  asiat:

(a) on kiellettyä tehdä sairauksiin liittyviä  diagnooseja.

(b) on kiellettyä väittää, että Young Living -tuotteet ehkäisevät, hoitavat,
parantavat tai lievittävät mitään ihmisten tai eläinten sairauksia tai
tautitiloja.

(c) on kiellettyä käyttää kuvia, graafisia esityksiä tai kirjallisia
materiaaleja tai esittää  mitään Young Living -tuotteisiin liittyviä
väitteitä, joita ei ole Young Livingin hyväksymissä Young Livingin
myynti- ja mainosmateriaaleissa.

(d) on kiellettyä esittää sellaisia muun muassa terveyteen tai
ravintoarvoihin liittyviä väitteitä, jotka luovat kuvan, että Young
Living -tuotteet olisivat lääkkeitä.

(e) on noudatettava Young Livingin eettisiä ohjeita, jotka määritellään
Käytännöt ja menettelytavat -asiakirjassa.

26. Jälleenmyyjän on maksettava tuotteista/palveluista tilaamisen
yhteydessä, ja jos se ei onnistu, tilaus  peruutetaan.

27. Young Livingin palkkiojärjestelmä perustuu Young Livingin tuotteiden
ja palveluiden myyntiin loppukäyttäjille. Bonusten ja palkkioiden
ansaitseminen sekä eteneminen ylemmille tasoille edellyttää,
että jälleenmyyjä täyttää tietyt henkilökohtaiset ja alapuolista
organisaatiota koskevat myyntivaatimukset (sekä täyttää näiden
käytäntöjen ja menettelytapojen mukaiset velvoitteet).

28. Jälleenmyyjä ymmärtää, että nimet Young Living, Young Living
Essential Oils, YL, YLEO ja kaikki muut nimet, joita Young Living tai
sen tytär- tai sisaryhtiöt voivat ottaa käyttöönsä, kuten kauppanimet,
tuotemerkkinimet, tavaramerkit, logot, mainoslauseet, hashtagit ja
verkko- tai URL-osoitteet (yhdessä Young Livingin tavaramerkkien
kanssa) ovat Young Livingin omaisuutta. Jälleenmyyjä hyväksyy, ettei
saa väärinkäyttää niitä liiketoimintansa edistämiseksi tai mistään
muusta syystä. Kaikkien jälleenmyyjän luomien julkaisujen on
noudatettava paikallisia lakeja ja niistä on käytävä ilmi, että hän on
Young Livingin itsenäinen jälleenmyyjä.

29. Muiden jälleenmyyjien nimet, osoitteet ja yhteystiedot, sekä
kaikki muut alalinjan kanssa tehtävää työtä varten tai muusta
syystä toimitetut tiedot ovat  Young Livingin luottamuksellisia
omistusoikeudellisia tietoja. Jälleenmyyjä voi käyttää niitä Young
Living -liiketoimintansa harjoittamiseen vain aktiivisen Young Living
-liiketoimintansa aikana, ei enää sen jälkeen. Jälleenmyyjän on
pidettävä tällaiset tiedot luottamuksellisina myös sen jälkeen, kun on
lopettanut Young Living -  liiketoimintansa.

Yhtiön tuotteet

30. Yhtiö  pyrkii   tämän   sopimuksen  voimassaolon   ajan toimittamaan
kaikki jälleenmyyjän tilaamat tuotteet ja palvelut. Jos Yhtiö
epäonnistuu kyseisten tuotteiden ja palveluiden toimittamisessa,
jälleenmyyjällä on oikeus välittömästi saada takaisin kaikki niistä
maksetut rahat. Jälleenmyyjälle toimitetut vialliset tuotteet
voi  palauttaa  ja vaihtaa  toisiin  samoihin  tai  samankaltaisiin
tuotteisiin. Yhtiö pidättää oikeuden korvata alun perin tilatun
tuotteen samanarvoisella tai mahdollisimman samanarvoisella toisella
tuotteella, jos kyseistä alkuperäistä tuotetta ei ole saatavilla.

31. Yhtiö  toimittaa jälleenmyyjälle  asianmukaiset asiakirjat kaikista
toimittamistaan  tuotteista  ja palveluista, joista jälleenmyyjän
on   maksettava Yhtiölle.  Asiakirja voi olla eritelty tilauslomake,
lasku   tai   kuitti,  jossa  on kaikkien ostosten täydelliset ja tarkat
taloudelliset tiedot sekä mahdollisten alennusten laskentatapa.

32. Jälleenmyyjä  hyväksyy että hänen on annettava  tuotteiden ostajalle
asianmukaisesti täytetty ostokuitti Yhtiön hyväksymässä  muodossa.

33. Tämän Sopimuksen ehtona on, että jälleenmyyjä myy
vähintään seitsemänkymmentä prosenttia (70 %) aikaisemmista
tukkutilauksistaan vähittäismyynnin asiakkaille ennen uutta
tilausta (”70/30-sääntö”). Poikkeuksena on, jos aikaisempi tilaus
oli vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi jälleenmyyjän
on pidettävä kirjaa kaikista myyntitapahtumista, voitava Yhtiön
pyytäessä näyttää minkä tahansa vähittäismyynnin kuitin ja
ajoittain suostuttava mihin tahansa muuhun Yhtiön vaatimaan
kohtuulliseen tarkistusprosessiin. Jälleenmyyjä ymmärtää, että hänen
myyntikirjanpitonsa vaikuttaa hintoihin, joilla hän ostaa tuotteita
ohjelman piirissä. Vaikka Yhtiö saattaa omin keinoin varmistaa
jälleenmyyjän vähittäismyynnin määrän, se luottaa ensisijaisesti
jälleenmyyjän esittämiin tietoihin. Sen vuoksi jälleenmyyjän

velvollisuus vilpittömästi noudattaa Yhtiön 70/30-sääntöä on 
äärimmäisen tärkeää ohjelman asianmukaisen toimivuuden kannalta.

34. Alla olevassa kohdassa 38 (Irtisanominen) kuvatun jälleenmyyjän
oman  irtisanomisoikeuden mukaisesti, jos kukaan jälleenmyyjän
alapuolisen organisaation jälleenmyyjistä palauttaa jotain tuotteita
Yhtiölle ja saa niistä Yhtiöltä hyvityksen (oli kyseinen hyvitys  lain
vaatima  tai  ei), jälleenmyyjä  maksaa    vaadittaessa  Yhtiölle takaisin
kyseisistä tuotteista  mahdollisesti  ansaitsemansa   palkkiot  tai
bonukset ja Yhtiö  voi tarvittaessa  vähentää  jälleenmyyjän   maksut
summasta,   jonka  se   on   mahdollisesti velkaa  jälleenmyyjälle.

35. Yhtiön tuotteita tai tuotesarjoja ei saa nimetä tai paketoida
uudelleen toisen nimen alla myyntiä tai mitään muuta tarkoitusta
varten. Young Livingin tuotteiden käyttö muun myytävän tuotteen
osalta on kielletty.  Kiellettyä   on   myös  käyttää  Young  Livingin
logoa   tai tavaramerkkiä sellaisen tuotteen myynnin yhteydessä. Jos
aineosasia on käytetty ilman YL-tavarmerkkiä tai -logoa, jälleenmyyjä
on yksin vastuullinen huolehtimaan, että hänen  toimintansa
noudattaa  paikallista  lainsäädäntöä    tuotteiden  rekisteröinnistä,
ilmoittamisesta/ja tai merkitsemisestä. Sen lisäksi jälleenmyyjä
sitoutuu korvaamaan Young Livingille kaiken vahingon, joka aiheutuu
Young Livingin tuotteiden käyttämisestä ainesosana ja tuotteen
uudelleen paketoimisesta tai tuotteen uudelleen  merkitsemisestä.

36. Jos Yhtiö antaa jälleenmyyjälle jonkinlaista koulutusta jälleenmyyjän
omalla  kustannuksella,   jälleenmyyjä  voi  vaatia kyseisten  kulujen
hyvittämistä ( majoittumiskustannukset vähennettynä) 14 päivän
sisällä koulutuksesta, jos hän ei ollut tyytyväinen koulutukseen.

37. Yhtiö ostaa milloin tahansa tämän sopimuksen voimassaoloaikana
takaisin minkä tahansa jälleenmyyjän Yhtiöltä ohjelman mukaisesti
ostaman tuotteen, jos jälleenmyyjä pyytää sitä kirjallisesti. Yhtiö
ostaa tuotteen takaisin vuoden sisällä pyynnöstä, kun jälleenmyyjä
on palauttanut tuotteen Yhtiölle. Takaisinostoon sovellettavat ehdot
on määritetty alla olevissa kohdissa 38.6 ja 38.7 (ja takaisinostossa
tämän kohdan kirjallisen pyynnön päivämäärää kohdellaan kohdassa
38.6 mainittuna irtisanomispäivämääränä).

Irtisanominen

38.1   Jälleenmyyjä voi peruuttaa tämän sopimuksen ilman sakkoa 14 
päivän sisällä sen tekemisestä kirjallisella peruutusilmoituksella, joka 
lähetetään Yhtiölle sen jäljempänä ilmoitettuun osoitteeseen (tai 
Yhtiön ilmoittamaan vaihtoehtoiseen Yhdistyneen kuningaskunnan 
osoitteeseen) ja:

(a) Jälleenmyyjä  voi  vaatia Yhtiötä maksamaan  hänelle 14 päivän
sisällä takaisin mahdolliset rahat, jotka jälleenmyyjä on maksanut
Yhtiön tai jonkun muun sen jälleenmyyjän hyväksi  osallistuessaan
tähän kaupankäyntiohjelmaan tai jotka on maksettu jollekin muulle
jälleenmyyjälle tämän kaupankäyntiohjelman ehtojen mukaisesti, ja

(b) Jälleenmyyjä voi 21 päivän sisällä peruuttamisesta palauttaa yllä
mainittuun Yhtiön osoitteeseen mahdolliset tuotteet, jotka hän on
ostanut tämän kaupankäyntiohjelman piirissä ja joita ei ole saanut
myydyksi. Ehtona on, että kyseiset myymättä jääneet tuotteet  ovat
samassa    kunnossa  kuin ostohetkellä  oli   ulkoinen  paketti   avattu
tai ei. Tuotteet palauttaessaan jälleenmyyjä voi saada takaisin niistä
maksamansa summan, ja

(c) Jälleenmyyjä voi peruuttaa kaupankäyntiohjelman piirissä tilaamansa
palvelut 14 päivän sisällä ja saada takaisin kyseisistä palveluista
maksamansa summan, kunhan palveluja ei vielä ole toimitettu
jälleenmyyjälle.

38.2 Voidakseen saada maksamansa rahat takaisin yllä olevien 
alikohtien 38.1 (a) ja (c) mukaisesti jälleenmyyjän on lähetettävä 
Yhtiölle ilmoitus, jossa pyydetään kyseisten rahojen palauttamista 
(ja tilanteesta riippuen vahvistetaan jälleenmyyjän ostaman 
aloituspakkauksen ja muiden markkinointi- ja koulutusmateriaalien 
palauttaminen). Ilmoitus on lähetettävä alakohdassa 38.1 mainittuun 
Yhtiön osoitteeseen 21 päivän sisällä peruuttamisesta. Yhtiö maksaa 
takaisin kyseiset rahat, jotka jälleenmyyjä on laillisesti oikeutettu 
saamaan takaisin 21 päivän sisällä peruuttamisesta.

38.3 Voidakseen saada maksamansa rahat takaisin yllä olevien alakohtien 
38.1 (b)  mukaisesti jälleenmyyjän on toimitettava tuotteet Yhtiöön 
21 päivän sisällä peruuttamisesta kohdassa mainittuun osoitteeseen.
Jälleenmyyjä vastaa kyseisen toimituksen kuluista. Kyseisistä 
tuotteista maksetut rahat maksetaan takaisin jälleenmyyjälle, 
kun tuotteet on palautettu. Jos tuotteita ei koskaan toimitettu 
jälleenmyyjälle, rahat maksetaan takaisin  välittömästi.

38.4 Jälleenmyyjä voi irtisanoa tämän sopimuksen ilman sakkoa milloin 
tahansa lähettämällä Yhtiölle 14 päivää etukäteen kirjallisen 
irtisanomisilmoituksen jäljempänä mainittuun osoitteeseen. Jos 
jälleenmyyjä tekee sopimuksen irtisanomisilmoituksen yli 14 
päivää sopimuksen tekemisen jälkeen, jälleenmyyjä voi palauttaa 
Yhtiölle kaikki myymättömät tuotteet (mukaan lukien koulutus- ja 
markkinointimateriaalit, liiketoimintaoppaat ja pakkaukset), jotka 
jälleenmyyjä on ostanut ohjelman piirissä enintään 90 päivää ennen 
irtisanoutumista. Yhtiö maksaa jälleenmyyjälle tämän niistä maksaman 
hinnan (arvonlisävero mukaan lukien), ellei tuotteiden kunto ole 
kärsinyt jälleenmyyjän toiminnan tai laiminlyönnin seurauksena. Jos 
tuotteet ovat vahingoittuneet, hinnasta vähennetään niiden arvon 
alentumista vastaava summa sekä kohtuullinen käsittelymaksu (joka 
saattaa sisältää palautettujen tuotteiden uudelleenmyyntiä varten 
uudelleenpakkaamisesta aiheutuneet kulut). 

38.5  Yhtiö voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla jälleenmyyjälle 
kirjallisen irtisanomisilmoituksen seitsemän (7) päivää etukäteen. 
Jos Yhtiö irtisanoo tämän sopimuksen, jälleenmyyjä  voi  palauttaa 
Yhtiölle  kaikki  mahdolliset myymättömät  tuotteet,  jotka hän on 



ostanut ohjelman piirissä enintään 90 päivää ennen irtisanomista.  
Yhtiö  hyvittää  kokonaisuudessaan  jälleenmyyjän  niistä   
maksaman   hinnan ( arvonlisävero  mukaan  lukien) sekä tuotteiden 
Yhtiölle palauttamisesta jälleenmyyjälle mahdollisesti aiheutuvat  
kustannukset.

38.6 Siinä tapauksessa, että jompikumpi osapuoli irtisanoo tämän 
sopimuksen, jälleenmyyjä voi palauttaa Yhtiölle kaikki myymättömät 
tuotteet (mukaan lukien koulutus- ja markkinointimateriaalit, 
liiketoimintaoppaat ja pakkaukset), jotka hän on ostanut  ohjelman 
piirissä  yli  90  päivää    ja  enintään vuotta  ennen  kyseistä  
irtisanomista.  Jälleenmyyjälle palautetaan 90 % hinnasta 
(arvonlisävero mukaan lukien), mitä tuotteen jälleenmyyjä niistä 
maksoi. Palautettavasta summasta kuitenkin ensin  vähennetään:

(a) mahdolliset komissiot, bonukset tai muut edut (rahalliset tai
muunlaiset), jotka jälleenmyyjä on saanut kyseisiin tuotteisiin  liittyen.

(b) mahdollinen summa, jonka jälleenmyyjä on mistä tahansa syystä
Yhtiölle  velkaa.

(c) kohtuullinen  käsittelymaksu,  joka  saattaa  sisältää palautettujen
tuotteiden  uudelleenmyyntiä varten uudelleenpakkaamisesta
aiheutuneet kulut, edellyttäen kuitenkin,  että:

(d) jälleenmyyjä ei ole saanut ostaa tai hankkia kyseisiä tuotteita tämän
sopimuksen  vastaisesti.

(e) jälleenmyyjä palauttaa kyseiset tuotteet Yhtiölle käyttämättöminä ja
uudelleenmyytävässä kunnossa enintään 14 päivää irtisanomispäivän
jälkeen,  ja

(f) Yhtiö  ei  ennen  ostotapahtumaa  tiedottanut jälleenmyyjälle
selkeästi, että tuotteet ovat kausiluonteisia, tuotannosta  poistettuja
tai myynninedistämiseen  tarkoitettuja  tuotteita,  joihin ei sovelleta
tämän  alakohdan takaisinostoehtoja.

38.7 Jos tämä sopimus irtisanotaan kohtien 38.4, 38.5 tai 38.6 mukaisesti, 
jälleenmyyjän on tuotteista maksamansa rahat takaisin saadakseen 
toimitettava tuotteet Yhtiölle 21 päivän kuluessa kyseisestä 
irtisanomispäivästä Yhtiön kohdassa 38.1. ilmoitettuun osoitteeseen.
Yhtiö vastaa kyseisen toimituksen kuluista. Ostohinta maksetaan 
jälleenmyyjälle, kun tuotteet on toimitettu, tai välittömästi, jos 
tuotteet ovat jo Yhtiön  hallussa.

38.8 Jos tämä sopimus mistä tahansa syystä irtisanotaan, jälleenmyyjällä 
on oikeus saada  vapautus kaikista tähän kaupankäyntiohjelmaan 
liittyvistä tulevista sopimuksellisista velvollisuuksista Yhtiötä kohtaan 
seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

(a) velvollisuudet, jotka liittyvät jälleenmyyjän saamiin maksuihin
sellaisten sopimusten piirissä, jotka jälleenmyyjä teki Yhtiön
edustajan ominaisuudessa (jos sellaisia  oli).

(b) mahdollinen velvollisuus maksaa Yhtiön jälleenmyyjälle jo
toimittamien tuotteiden tai palvelujen    hinta,  kun  jälleenmyyjä   ei
ole  palauttanut kyseisiä tuotteita Yhtiölle alakohtien 38.1 tai 38.4
mukaisesti ja

(c) kohtien  16, 17  ja  19  kohdat,  jotka  liittyvät Yhtiön kanssa
kilpailemiseen tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen ja jotka
pysyvät voimassa irtisanomispäivän  jälkeen.

38.9 Kun  tämä    sopimus  irtisanotaan  mistä   tahansa  syystä, 
jälleenmyyjällä   on oikeus pitää kaikki hänelle sen mukaisesti 
maksetut palkkiot paitsi seuraavissa  poikkeustapauksissa:

(a) Jos  palkkio  maksettiin  Yhtiölle palautettuihin tuotteisiin liittyen  (tai
tuotteet palautettiin  toiselle jälleenmyyjälle,  joka  maksoi  palkkion)
(tai tuotteet on palautettu toiselle jälleenmyyjälle, joka maksoi
komission);

(b) Jos Yhtiö on hyvittänyt mahdolliset jälleenmyyjälle kuuluneet rahat
yllä olevien alakohtien 38.1(b), 38.4 ja/tai 38.5  mukaisesti.

(c) Jos palkkion uudelleenmaksu lunastetaan 120 päivän sisällä sen
maksamisesta, jolloin jälleenmyyjän on pyydettäessä maksettava
kyseinen palkkio välittömästi   takaisin Yhtiölle  tai  Yhtiö voi
vähentää palkkiota vastaavan summan mistä tahansa muista rahoista,
jotka se on velkaa jälleenmyyjälle.

38.10  Tämän irtisanomislausekkeen piirissä annettu irtisanomisilmoitus, 
joka lähetetään ensimmäisen luokan kirjeenä jäljempänä 
ilmoitettujen osapuolten osoitteeseen tai muuhun osoitteeseen, 
jonka toinen osapuoli on jossain vaiheessa kirjallisesti toiselle 
osapuolelle  ilmoittanut,   aloittaa irtisanomisajan  kyseisen   
irtisanomisilmoituksen lähetyspäivämäärästä alkaen.

39. Jälleenmyyjät ymmärtävät, että Young Livingillä ei ole
korvausvelvollisuutta mistään vahingoista  tai   menetyksistä, jotka
aiheutuvat   työvoiman  lakkoilusta, onnettomuuksista, tulipaloista,
tulvista, siviiliviranomaisten toimista, luonnonilmiöistä tai muista
syistä, joihin Young Living ei kohtuudella voi  vaikuttaa.

Luottamuksellisuus

40. Kuten käytännöissä ja menettelytavoissa sekä tietosuojakäytännössä
on tarkemmin määritetty, jälleenmyyjä hyväksyy, että jos
hän liiketoiminnan aikana kerää ja/tai käsittelee asiakkaiden
henkilötietoja, kuten luottokorttitietoja, hän pyrkii varmistamaan,
että tiedot käsitellään, säilytetään ja hävitetään turvallisesti
ja kaikkien sovellettavien tietosuojalakien ja alan standardien
mukaisesti.

41. Jos mikään tämän sopimuksen ehto (mukaan lukien käytäntöjen
ja menettelytapojen sekä palkkiojärjestelmän ehdot) missään
vaiheessa muuttuu millään muotoa laittomaksi,  pätemättömäksi
tai toimeenpanokelvottomaksi minkä tahansa tuomiovallan lakien
piirissä, se ei vaikuta tai heikennä:-

(a) minkään muun tämän sopimuksen ehdon laillisuutta, pätevyyttä tai

toimeenpanokelpoisuutta  kyseisen tuomiovallan piirissä  tai

(b) kyseisen säännöksen tai minkään muun tämän sopimuksen ehdon
laillisuutta, pätevyyttä tai toimeenpanokelpoisuutta minkään muun
tuomiovallan lakien  piirissä

42. Vaikka  joku    tämän   sopimuksen   osapuoli  ei   vaatisi  joltain 
toiselta   osapuolelta sopimuksen   ehtojen  mukaisia suorituksia,
se  ei   millään  tavalla   vaikuta   kyseisen osapuolen oikeuteen vaatia 
sopimuksen ehtojen rikkomisen korjaamista, eikä sitä
katsota oikeuksista luopumiseksi jatkossa tai muiden tulevien 
sopimusehtorikkomusten  suhteen.

43. Kukin osapuoli ymmärtää, ettei tee tätä sopimusta minkäänlaisiin 
muihin esityksiin, lupauksiin, hankkeisiin, takuisiin tai muihin 
lausuntoihin (kirjallisiin tai suullisiin) perustuen tai nojautuen kuin mitä 
tässä sopimuksessa nimenomaisesti on mainittu (ja sen mukaisesti 
kaikki ehdot, takuut ja muut säädösten tai tapaoikeuden ehdot 
petosta lukuun  ottamatta suljetaan pois mahdollisimman täydellisesti 
lain sallimissa  rajoissa).

44. Jos tässä sopimuksessa tai missään sopimuksessa tai järjestelyssä, 
jonka osa tämä sopimus on, on jokin ehto, jonka seurauksena tähän 
sopimukseen tai kyseiseen muuhun sopimukseen tai järjestelyyn 
sovelletaan Restrictive Trade Practices Act 1976 -lain mukaista 
rekisteröitymistä, kyseinen ehto ei tule voimaan  ennen kuin
päivä  sen  jälkeen, kun  tämän  sopimuksen  tai  kyseisen   toisen 
sopimuksen tai järjestelyn (tapauksesta riippuen) ehdot on toimitettu 
reilun kaupankäynnin pääjohtajalle kyseisen lain pykälän 24  nojalla.

45. Tämä  jälleenmyyjäsopimus,  joka koostuu  näistä ehdoista, 
jälleenmyyjän  hakemuslomakkeesta, käytännöistä ja 
menettelytavoista sekä palkkiojärjestelmästä, muodostaa koko 
osapuolten välisen sopimuksen. Ei ole olemassa mitään suullisia 
ehtoja tai esityksiä, sponsorillasi ei ole oikeutta muunnella niitä ja niitä 
voidaan muokata kirjallisesti vain Young Livingin ja jälleenmyyjän 
välisellä etukäteen tehdyllä kirjallisella sopimuksella.

46. Young Living voi siirtää tätä Sopimusta milloin tahansa ilman 
jälleenmyyjän lupaa.

47. Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lakia, ja osapuolet 
hyväksyvät peruuttamattomasti Alankomaiden tuomioistuinten ei-
yksinomaisen tuomiovallan kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä kiistoissa 
sekä muissa osapuolten välisissä sopimussuhteissa.



Asiakaspalvelun yhteistiedot:

Maanantaista perjantaihin kello 9.00 – 17.00 (Englannin aikaa), 

Englanti:  customercare@youngliving.com

Saksa: kundenservice@youngliving.com 

Ruotsi: kundtjanst@youngliving.com

Espanja: servicioalcliente@youngliving.com 

Puola: obslugaklienta@youngliving.com

Suomi: asiakaspalvelu@youngliving.com

Tsekki/Slovakia: sluzbyzakaznikum@youngliving.com

 Venäjä: russia@youngliving.com

Liettua: lithuania@youngliving.com 

Kroatia: korisnickapodrska@youngliving.com 

Hollanti: klantendienst@youngliving.com 

Unkari: ugyfelszolgalat@youngliving.com 

Romania: serviciuclienti@youngliving.com 

Fleemi: klantendienst@youngliving.com 

Serbia: serbia@youngliving.com

Ranska: serviceclients@youngliving.com 

Latvia: latvia@youngliving.com

Ilmaiseksi lankaverkosta 

UK: 0800 9179438

Austria: 0800 296 205 

Croatia: 0800 222 788

Czech Republic: 800144066 

Finland: 0800 913 239 

France: 0800 917 791 

Germany: 08000 825 049 

Italy: 800 790 481

Lithuania: 08800 30914 

Poland: 00800 4421254 

Russia: 8800 1006419 

Slovakia: 0800005216

Spain: 900 812976

Sweden: 0207 93400 

Ei ole ilmaisnumero:

Englanti: +44 (0) 20 3935 9000 

Belgia: +32 33039943 

Hollanti: + 31 207975809 

Romania: +40 217940852 

Kroatia:  +385 17757170 

Unkari: +36  1999 3448 



MALLI PERUUTTAMISLOMAKE 
(täytä  ja  palauta  tämä  sivulla  5/ 5  oleva  lomake  vain jos  sinä  haluat  irtisanoa  tämän  sopimuksen)

— Young Living Europe B.V. „YL RETURN“, Albert Harkemaweg 66, 9831 TA Aduard, The 
Netherlands, asiakaspalvelu@youngliving.com, Faxi: +44 (0) 2038573431

— Minä/me (*) irtisanon/irtisanomme täten tämän sopimuksen. Haluan/haluamme  palauttaa seuraavat tuot-
teet/seuraavat palvelut (*),
1.___________________________________________ 
2.___________________________________________ 
3.___________________________________________ 

— Tilattu (*)/vastaanotettu (*), ______________________________ 
— Tilausnumero________________________________ 
— Nimi________________________________ 
— Osoite / Sähköpostiosoite_________________________________________ 

— Kuluttajan allekirjoitus

— Päivämäärä  

* poista soveltumattomat asiat




