REGULAMIN KLUBU NATUR DAY
I.

WPROWADZENIE

1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 01.09.2017 zwany dalej
Regulaminem, określa zasady współpracy pomiędzy przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
związanymi umową współpracy z Natur Day S.A., zwanymi dalej
Stronami. Natur Day zastrzega sobie prawo do zmiany treści
Regulaminu, o czym poinformuje każdego z Członków Klubu Natur Day
poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie
www.naturday.pl
2. Definicje regulaminowe:
a. Natur Day – spółka działająca pod nazwą Natur Day S.A. z siedzibą
przy ul. Ofiar Katynia 99, 42-606 Kalety wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000693642 będącym płatnikiem
podatku VAT o numerze NIP 6272753113 zwanym dalej Natur Day,
będąca dystrybutorem Towarów.
b. Cena Detaliczna – cena w kwocie brutto w polskich złotych, po
której następuje sprzedaż Towarów wskazana na stronie
internetowej www.naturday.pl.
c. Cena Hurtowa – cena, po której następuje sprzedaż Towarów na
rzecz Członka Klubu Natur Day.
d. Członek Klubu Natur Day – przedsiębiorca w rozumieniu art. art. 4
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będący osobą
fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą
prawną posiadającą zdolność prawną lub jednostką organizacyjną
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – wykonującymi we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która została przyjęta do Klubu Natur Day zgodnie z
postanowieniami Regulaminu i Planu Marketingowego.
e. Katalog – katalog Towarów sprzedawanych przez Natur Day wraz z
aktualnymi cenami oraz wartościami punktowymi stanowiącymi
podstawę do naliczania premii.
f. Klub Natur Day – ogół przedsiębiorców związanych z Natur Day
umową współpracy tworzący sumę matryc czwórkowych do piątej
generacji.
g. Konto Rozliczeniowe – zakładka w systemie komputerowym
przypisana do danego Członka z kodem dostępu, w której
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zapisywane są poszczególne zdarzenia związane z działalnością
Członka Klubu Natur Day.
Kwalifikacja Osobista – pozycja w sprzedaży Towarów liczonych w
Cenie Hurtowej uzyskiwana wyłącznie w przypadku uregulowania
wszelkich zobowiązań przez Członka Klubu Natur Day przed
upływem terminu określonego w fakturze.
Matryca – układ czwórkowy do piątej generacji będący podstawą
rozliczeniową dla Członków Klubu Natur Day.
Miesiąc Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy od pierwszego do
ostatniego dnia miesiąca.
Numer Członka Klubu Natur Day – nadawany automatycznie
przez system komputerowy, numer odpowiadający numerowi
umowy zawartej przez Natur Day z Członkiem Klubu Natur Day.
Osoba Polecająca – Członek Klubu Natur Day polecający nowych
Członków Klubu Natur Day, którego numer zostaje wpisany na
umowie z przyszłym Członkiem Klubu Natur Day.
Plan Marketingowy – plan marketingowy Klubu Natur Day,
umieszczony na stronie www.naturday.pl
Premia – premia odpowiadająca uzyskanej wartości punktowej
przysługująca w Miesiącu Rozliczeniowym Członkowi Klubu Natur
Day w przypadku uzyskania kwalifikacji osobistej.
Premia Bonusowa – miesięczna premia w formie dodatkowej dla
Członka Klubu Natur Day, który spełnił określone w Planie
Marketingowym i Regulaminie dodatkowe wymogi.
Towary – Towary dystrybuowane przez Natur Day posiadające
przypisaną ilość punktów składających się na premię uzyskiwaną
przez Członka Klubu Natur Day.
Przeniesienie Praw – cesja praw wynikających z zawartej umowy
współpracy przez Członka Klubu Natur Day na wskazanego przez
siebie innego Członka Klubu Natur Day, z zastrzeżeniem, że:
warunkiem jej skuteczności jest uzyskanie pisemnej zgody Natur
Day, wszelkie obciążenia publiczno-prawne i koszty związane z cesją
pozostają po stronie Członka Klubu Natur Day.
Punkt Rozliczeniowy – miejsce w matrycy uzyskane przez Członka
Klubu Natur Day.
Rabat – pomniejszona wartość kwotowa ceny hurtowej
pozyskiwana na wniosek przez Członka Klubu Natur Day ustalana
zgodnie z przepisami Regulaminu
Regulamin – niniejszy Regulamin Klubu Natur Day stanowiący
integralną część Umowy współpracy.
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u. System Komputerowy – system stanowiący własność Natur Day
składający się ze strony internetowej www.naturday.pl , sklepu
internetowego pod adresem www.naturday.pl oraz
oprogramowania systemowego służącego do obsługi Kont
Rozliczeniowych.
v. Wartość Punktowa – wartość będąca podstawą do naliczenia
premii.
w. Wskazanie – czynność prawna, którą Członek Klubu Natur Day za
życia posiada możliwość zawarcia porozumienia z Natur Day, iż z
chwilą Jego śmierci prawa i obowiązki związane z umową
współpracy, w tym pozycja w macierzy oraz Numer Członka Klubu
Natur Day, przejdą na wskazaną osobę, pod warunkiem wyrażenia
pisemnej zgody przez tą Osobę i zobowiązania się do uzyskania
statusu Członka Klubu Natur Day w ciągu miesiąca od dnia śmierci
Członka Klubu Natur Day.
x. Znak Natur Day – znak słowno- graficzny stanowiący własność
Natur Day.
3. Natur Day oświadcza, że jest administratorem bazy danych, w
której znajdują się dane osobowe wszystkich Członków Klubu Natur
Day. Członek Klubu Natur Day ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych w każdym momencie oraz prawo do ich aktualizacji
w każdym czasie, jak również prawo żądania ich usunięcia oraz innego
rodzaju kontroli w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi
zmianami), zaś dane są zbierane i przetwarzane w celu:
a. rejestracji w bazie Członków Klubu Natur Day,
b. dokonywania zakupów,
c. organizowania grupy dystrybutorów,
d. dokonywania rozliczeń finansowych,
e. rozliczeń wykonanych operacji,
f. naliczania premii,
g. umożliwiania kontaktowania się Członków Klubu Natur Day,
h. realizacji sprzedaży towarów w ramach serwisu www.naturday.pl.
Członkowie Klubu Natur Day przystępując do Klubu Natur Day wyrażają
tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji umowy współpracy oraz wyrażają zgodę na otrzymywanie
od Natur Day informacji handlowych, w szczególności na udostępniony
przez siebie adres e-mail.
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II. CZŁONKOWSTWO

1. Aby uzyskać członkostwo Klubu Natur Day należy:
a. Wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej Natur Day
lub przesłać papierowy formularz zgłoszeniowy na adres: 42-606
Kalety ul. Ofiar Katynia 99. Natur Day zastrzega sobie uprawnienie
do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu Natur Day
określonej osoby bez podania przyczyny.
b. Uzyskać nadanie przez System Komputerowy Natur Day numeru
Członka Klubu Natur Day, z zastrzeżeniem, że miejsce w matrycy jest
unikalne, czyli, że jedna osoba może posiadać tylko jeden Numer
Członka Klubu Natur Day.
2. Członek Klubu Natur Day może otrzymać premię uzależnioną od
ilości nabytych towarów od Natur Day znajdujących się w jego matrycy
pod warunkiem uzyskania Kwalifikacji Osobistej w danym miesiącu i z
zastrzeżeniem, iż premia nieodebrana w terminie 6 miesięcy od dnia
ustania członkostwa w Klubie Natur Day, zostaje przekazana do Premii
Bonusowej w Miesiącu Rozliczeniowym.
3. Premia jest udzielona w formie pieniężnej i będzie wypłacona na
podstawie rachunku lub faktury z 14-dniowym terminem płatności od
otrzymania dokumentu przez Natur Day.
4. W szczególnych przypadkach na wniosek Członka Klubu premia
może mieć formę Rabatu od ceny klubowej, z zastrzeżeniem, iż zakup
następuje za cenę nie mniejszą niż 30% Ceny Klubowej (maksymalny
rabat 70%) w sklepie internetowym.
5. Członek Klubu Natur Day może dokonywać zakupu Towarów
Natur Day poprzez:
a. sklep internetowy działający pod domeną www.naturday.pl,
b. bezpośrednio w siedzibie Natur Day pod adresem: 42-606 Kalety
ul. Ofiar Katynia 99
c. złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 32/2414324, przy
czym złożenie zamówienia, w którykolwiek sposób wskazany w
rozdziale II ust. 4, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Członek
Klubu Natur Day zobowiązany jest do zapłaty za wszystkie
zamówione towary oraz do poniesienia kosztów dostarczenia, w
tym kosztu przygotowania zamówienia i kosztu wysyłki.
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6. Natur Day oraz Członek Klubu Natur Day mają prawo do
wypowiedzenia członkostwa w Klubie Natur Day na piśmie pod
rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
w którym takie wypowiedzenie zostało złożone. Ustanie Członkostwa w
Klubie Natur Day jest równoznaczne z rozwiązaniem na dzień ustania
członkostwa w Klubie Natur Day umowy współpracy, zaś kolejne
członkostwo może być nawiązane po upływie roku kalendarzowego.
7. W razie śmierci Członka Klubu Natur Day Jego Członkostwo i umowa
współpracy w Klubie Natur Day wygasają na dzień śmierci, natomiast
Jego Punkt Rozliczeniowy oraz uprawnienie do otrzymania Premii w
formie pieniężnego wynagrodzenia, podlega przepisom prawa
spadkowego. Spadkobierca, który nabył całość udziału w masie
spadkowej może zwrócić się do Natur Day z wnioskiem o przyjęcie w
poczet członków Klubu Natur Day, w macierzy po zmarłym Członku
Klubu, o ile nie skorzystał ze Wskazania. W przypadku niezgłoszenia się
spadkobiercy w terminie 12 miesięcy od dnia prawomocnego nabycia
spadku oraz miejsce po Członku Klubu Natur Day, który z jakichkolwiek
innych przyczyn utracił status Członka Klubu Natur Day wraz z
Numerem Członka Klubu Natur Day pozostaje do wyłącznej dyspozycji
Natur Day, która może zaproponować wykupienie miejsca w macierzy
dowolnej, wybranej przez siebie osobie.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Członek Klubu Natur Day oświadcza, iż:
a. działa wyłącznie w oparciu o umowę współpracy, Plan
Marketingowy, Regulamin Sklepu i Regulamin.
b. nie jest pracownikiem, agentem ani komisantem Natur Day, jest
niezależny i nie podlega kierownictwu Natur Day, jako
przedsiębiorca w rozumieniu art.4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością, a
i oświadcza, iż posiada od Natur Day informację, iż możliwości
odnoszenia korzyści majątkowych są ściśle uzależnione od nakładu
osobistej pracy Członka Klubu Natur Day.
c. nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Natur
Day oraz podejmowania czynności w imieniu lub na rzecz Natur Day
za wyjątkiem tych, które wyraźnie wynikają z Umowy.
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2. Członek Klubu Natur Day jest zobowiązany do:
a. przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności dotyczących uprawnień konsumentów,
przestrzegania ogólnych zasad moralnych, zasad wzajemnej
lojalności oraz etyki biznesu,
b. niewprowadzania w jakikolwiek sposób konsumentów, klientów w
błąd, co do pochodzenia produktów, ich składu, nazwy, działania itp.
, pod rygorem ponoszenia pełnej odpowiedzialność za roszczenia
osób trzecich wynikające lub związane z nienależytym wykonaniem
usług,
c. powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby godzić w
dobre imię firmy i marki Natur Day oraz pozyskiwania zgody Natur
Day na prowadzenie działań reklamowych wykraczających poza
usługi marketingowe polegające na przekazywaniu klientom
informacji o cenach, właściwościach i charakterystyce towarów.
d. pisemnego powiadomienia Natur Day o każdorazowej zmianie
swoich danych przekazanych do Natur Day w terminie 7 dni, pod
rygorem uznania, iż korespondencja kierowana na adres wskazany
w umowie, będzie uznana za skutecznie doręczoną.
e. uzyskania w roku kalendarzowym kwalifikacji osobistej przynajmniej
jeden raz, pod rygorem rozwiązania umowy.
f. w terminie 7 dni od uzyskania po raz pierwszy prawa do premii
przekazać Natur Day kopię decyzji w sprawie nadania numeru NIP, a
także oświadczenia, czy jest płatnikiem podatku VAT. Na Członku
Klubu Natur Day spoczywa odpowiedzialność za zobowiązanie
publiczno- prawne.
g. podania prawdziwych danych osobowych podczas rejestracji, pod
rygorem nieważności umowy.
3. W przypadku naruszenia przez Członka Klubu Natur Day zasad
Regulaminu, postanowień Umowy, Planu Marketingowego, Natur Day
jest uprawniona do:
a. pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń,
b. zawieszenia w prawach na okres 3 miesięcy,
c. wypowiedzenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.
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