PM-International AG Teampartner (Ekip Partneri) Kuralları

1. Ekip partnerinin hukuki konumu
1.1 Ekip partneri baðýmsýz ve giriþimci esnaf olarak PM ürünlerinin satýþýndan kazanç saðlamayý
hedeflemektedir.
1.2 Ekip partneri kendi satýþ faaliyeti sýrasýnda kendi adýna PM ürünlerini nihai tüketiciye satabilir,
PM ürünlerini doðrudan PM üzerinden temin ederek nihai tüketiciye ulaþtýrabilir, PM’e aracýlýk
(doðrudan müþteri programý ) edebilir, ayný zamanda sponsor olarak yeni ekip partnerleri olacak
þahýslarý PM’e ulaþtýrabilir.
1.3 Ekip partnerinin faaliyet yükümlülüðü bulunmamaktadýr ve kendi faaliyetlerinin yerini, türünü,
zamanýný ve kapsamýný kendisi belirler, gerçekleþtireceði faaliyetlerin sorumluluðunu kendisi taþýr
ve hiçbir þekilde talimat almaz. Ekip partneri kendi iþiyle baðlantýlý olan tüm masraflarý kendisi
karþýlar. Ýþletmeci olarak bulunacaðý faaliyetlerden doðacak kanuni yükümlülüklerden (firma tescili,
gelir vergisi, iþlem vergisi, sosyal sigorta talepleri, rekabet hukuku) kendisi sorumludur.
1.4 Ekip partneri satýþ faaliyetlerini ek meslek olarak icra edecektir; bu koþul mevcut olmadýðý
takdirde bu durumu PM’e bildirecektir.
2. Ekip partnerliðin baþlangýcý ve sona ermesi
2.1 Ekip partnerliði için eksiksiz ve okunaklý þekilde ekip partneri tarafýndan doldurulacak bir
baþvuru gereklidir; usule uygun þekilde tanzim edilen baþvuru PM tarafýndan onaylanýp kabul
edildikten sonra ekip partnerliði hukuken geçerli konumda olacaktýr. Baþvurunun kabul edilmesiyle
ilgili bir beyanýn oluþturulmasýna gerek yoktur, bu durumda PM baþvuruyu kabul ettiðine dair ekip
partnerini derhal bilgilendirecektir.
2.2 Ekip partneri baþvurusunun kabul edildiðine dair bilgilendirildikten sonra 30 gün içerisinde
herhangi bir sebep belirtmeksizin yazýlý bir beyan ile PM’le akdedilen sözleþmeden geri çekilebilir.
Geri çekilme durumunda ekip partneri aldýðý tüm PM ürünlerini geri iade edecektir ve ürünler için
yaptýðý tüm ödemeler PM tarafýndan kendisine eksiksiz þekilde geri ödenecektir.
2.3 Ekip partnerliði süresiz olarak geçerlidir, ancak her zaman feshetme süresi dikkate alýnarak usule
uygun þekilde feshedilebilir. Bu durumda önemli bir nedenden ötürü olaðanüstü þekilde feshetme
hakký saklý tutulmaktadýr. Ekip partneri, ekip partnerliði kurallarýnýn 4.1, 4.2 ve 5.2 maddelerini ihlal
ettiði takdirde PM için bu durum önemli bir nedenden ötürü olaðanüstü þekilde feshetme
gerekçesini oluþturur.
2.4 Ekip partnerliði bir ölüm halinde, tüm mirasçýlar oybirliði ile yazýlý olarak devretmeyi talep
ettiklerinde, devredilecek þahýs PM ve ekip partnerliði kurallarýnýn geçerli hükümlerini kabul
ettiðinde ve PM yazýlý olarak onayladýðýnda ölenin eþine, bir çocuðuna veya ebeveynlerden birine
devredilebilir. Bu durumda PM yazýlý onayýný vermeyi sadece çok önemli bir gerekçeden dolayý ret
edebilir.
3. Ekip partnerinin prim talepleri
3.1 Doðrudan müþteri programý üzerinden nihai tüketicilere aracýlýk edilmesi için ve ayný zamanda
iþe alýþtýrma, yeni ekip partnerlerinin eðitimi ve danýþmanlýðý için sponsor olarak ekip partnerinin
prim hakký vardýr. Primin koþullarý ve yüksekliði, aracýlýk sýrasýnda hukuken geçerli olan PM
Marketing planýnda belirlenmiþtir; PM’in bu açýdan sahip olduðu belirleme hakký ile her seferinde
hukuken geçerli olan PM Marketing planý tüm ekip partnerleri için standart þekilde uygulanýr.
3.2 PM aylýk olarak primi hesaplamaktadýr. Ekip partneri önceden yazýlý olarak PM’e vergi
numarasýný ve baðlý olduðu vergi dairesini bildirir ve vergi levhasýný ibraz ederse KDV’li Primi
alabilir. Hesaplanan prim miktarý E-Mail ile gönderilir, ekip partneri hesaplamayý posta yoluyla
istediði takdirde 10,- TL’lik ödeme karþýlýðýnda alabilir. Primler takip eden ayýn en geç 20. gününe
kadar ödenmektedir. Aylýk prim hesaplamasýnda net 10,- TL’nin altýnda olan tutarlar ödenmez ve bu
tutarlar için hak talep edilmez.

3.3 Ekip partneri, PM International AG Almanya tarafýndan oluþturulan faturayý ve hesaplama
prosedürünü kabul eder.
4. Ekip partnerinin diðer satýþ faaliyetleri
4.1 Ekip partneri önceden PM’in yazýlý onayýný almadan PM’e rakip olan bir þirkette çalýþamaz.
Ürünlerini veya hizmetlerini þahsen ve doðrudan satan veya NetworkMarketing sistemiyle satan bütün þirketler PM’e rakip olan þirketlerdir, ayný zamanda satýþ
yönteminden baðýmsýz olarak ürünleri tamamen veya kýsmen PM ürünleriyle rekabet eden
þirketlerde rakip þirketlerdir.
4.2 Ekip partneri izin alarak baþka þirketlerde sürdürdüðü satýþ faaliyetlerini PM ve PM ürünleri için
sürdürdüðü satýþ faaliyetlerinden tamamen ayrý tutmakla yükümlüdür. Baþka þirketlerde
sürdürdüðü satýþ faaliyetleri sýrasýnda hiçbir þekilde PM için çalýþtýðýný ve ekip partneri
statüsünde olduðunu belirtmeyecektir, diðer þirketin ürünlerini ve hizmetlerini asla PM ürünleriyle
birlikte sunmayacaktýr, PM’in diðer ekip partnerlerine hiçbir þekilde çalýþtýðý diðer þirketin
ürünlerini veya hizmetlerini ulaþtýrmayacaktýr ve edinmelerine aracý olmayacaktýr, onlarýn PM’in
yerine veya yaný sýra, bu diðer þirket için çalýþmalarýný saðlamayacaktýr.
5. PM ürünlerinin edinilmesi ve satýlmasý
5.1 Ekip partneri PM ürünlerini doðrudan PM’den sipariþ eder ve sadece bu þekilde edinir (PM
International Turkey). Baþka bir ekip partnerinde bulunan PM ürünlerinin edinilmesi yasaktýr.
5.2 Ekip partneri PM ürünlerini sadece þahsen ve doðrudan nihai müþteriye satar. Ürünlerin
perakende dükkanlarda, pazarlarda, fuarlarda, internetteki açýk arttýrmalarda ve buna benzer satýþ
etkinliklerinde satýlmasý yasaktýr.
5.3 Ekip partneri kendisi tarafýndan nihai müþteriye sattýðý ürünleri teslimattan itibaren 30 gün
içerisinde iade edildikleri takdirde geri almakla yükümlüdür; müþteri bu durumda özel iade
nedenlerini açýklamak zorunda deðildir, sadece beðenmediðini (PM-memnun kalma garantisi)
belirtmesi yeterlidir. Ekip partneri ürünün iadesini kabul ettikten sonra ürün deðiþimi, alacak kaydý
veya ödenmiþ satýþ fiyatýnýn geri ödenmesi seçeneklerini müþterinin isteðine býrakacaktýr.
5.4 Ekip partneri hangi miktarlarda PM’den ürün sipariþinde bulunacaðýna kendisi karar verir. Asgari
sipariþ yükümlülüðü mevcut deðildir.
5.5 Ekip partnerinin tüm sipariþleri, sipariþ tarihinde PM’in geçerli olan fiyat listesine tabidir. Fiyatlara
her zaman KDV ve ayný zamanda mevcut ise posta ücreti ve kargo masraflarý eklenir. Her bir ürün
teslimatý öncesi ürün bedeli ödenmiþ olmasý veya bedelin teminat altýna alýnmýþ olmasý gerekir.
Ödeme þekilleri kredi kartý, banka havalesi, mail order ve nakit ödeme.
6. Ekip partnerinin diðer yükümlülükleri / sözleþme cezasý
6.1 Ekip partneri faaliyetleri sýrasýnda her zaman kendi baþýna ve kendi sorumluluðunda mesleðini
icra eden þahýs konumunda olacaktýr ve hiçbir zaman kendisini PM’in bir çalýþaný olarak
göstermeyecektir veya kendisini PM adýna beyan vermeye yetkili biriymiþ gibi lanse etmeyecektir.
6.2 PM doðrudan satýþýn ulusal veya uluslararasý derneklerin bir üyesi olduðu takdirde ekip partneri
iþ faaliyetlerini icra ederken her zaman bu derneklerin kendi üyeleri ve onlarýn satýþ temsilcileri için
belirlediði davranýþ standartlarýna harfiyen uyacaktýr; PM ekip partnerlerine ilgili olan ve uyulacak
olan davranýþ standartlarýný derhal bildirecektir.
6.3 Ekip partnerinin PM ürünleri hakkýnda yapacaðý bütün açýklamalar ve bilgilendirmeler PM’in
belirlediði düzenleyici açýklamalarýyla uyum içerisinde olacaktýr, özellikle PM’in ürün katalogu, ürün
etiketleri ve diðer ürün bilgileriyle ayný olacaktýr. Ekip partneri hiçbir þekilde PM ürünlerine tedavi
edici veya iyileþtirici bir etkiye sahip olduðuna dair bir açýklama yapmayacaktýr.
6.4 Ekip partneri hiçbir þekilde PM ürünlerinin üzerinde veya ambalajlarýnýn üzerinde deðiþiklik
yapmayacaktýr ve üçüncü þahýslarýn bu türden deðiþiklik yapmasýna müsaade etmeyecektir. . Ürün
ambalajlarýnýn üzerine, reklam beyanlarýný veya ürün bilgilerini kapatmadýðý sürece ekip
partnerinin adres bilgilerini içeren çýkartmalar yapýþtýrýlabilir.
6.5 Ekip partneri PM’in reklamý ve PM ürünlerinin satýþý için sadece PM tarafýndan çýkarýlan ürün

bilgilerini, satýþ materyallerini ve satýþ tanýtýmlarýný kullanacaktýr, internet üzerinden reklam ve
satýþ gerçekleþeceði takdirde sadece PM’in ekip partnerleri için oluþturduðu internetshop
kullanýlacaktýr. Ekip partneri yüklenmiþ olan reklam malzemelerinde ve kendisinin oluþturduðu web
sitesinde hiçbir þekilde PM’e bir göndermede bulunmayacaktýr, PM ürünleri ile bir baðlantý
oluþturmayacaktýr ve hiçbir þekilde PM markalarýný veya PM’in diðer ticari koruma haklarýný
kullanmayacaktýr.
6.6 Ekip partneri 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4 ve 6.5 numaralý ekip partnerliði kurallarýndaki
yükümlülüklerini ihlal ettiði takdirde her seferinde PM’e 500,00 € ve 10.000,00,- € tutarýnda
sözleþme cezasý ödeyecektir, cezanýn yüksekliði ihlalin etkisine ve ekip partnerinin gelirine göre
belirlenmektedir. Her durumda sözleþme cezasý en az 500,00 € ve en fazla 10.000,00 € tutarýndadýr.
. Tazminatýn ertelenmesi gibi talepler, sözleþme cezasýnýn icra edilmesinden dolayý etkilenmezler.
6.7 Her ekip partneri, hem kendisinin alacaðý genel reklam tedbirlerinde hem de yeni ekip
partnerlerinin reklamlarýnda ilgili kanuni düzenlemeleri ve doðrudan satýþýn genel olarak geçerli
olan ve kabul edilen davranýþ standartlarýný tanýyacaktýr ve onlara harfiyen uyacaktýr. Davranýþ
standartlarýna özellikle her türlü “Spam” yasaðý getirilmiþtir ve baþka þirketlerin satýþ partnerlerini
sistematik olarak ayartma yasaðý getirilmiþtir. Bu yasaðýn ihlal edilmesi halinde PM tarafýndan
tutarlý þekilde hukuki takip baþlatýlýr ve bu durum sözleþmenin feshine kadar uzanýr. PM bunun için
genel davranýþ kurallarý oluþturmuþtur ve bu kurallara harfiyen uyulacaktýr, genel davranýþ
kurallarýný www.pm-international.de adresinden edinebilirsiniz.
7. Ekip partnerinin diðer yükümlülükleri / sözleþme cezasý
7.1 PM-Ýnternational’in temel ilkesi sponsor hattýnýn korunmasý ve uyulmasýdýr. Ekip partnerliðini
feshetmiþ bir ekip partneri, ancak yeni bir baþvuruda bulunduðu takdirde ve a) eski sponsoru
tarafýndan desteklendiði takdirde veya b) feshetmesinin üzerinden en az 12 ay geçtiði takdirde tekrar
ekip partnerliðine geri alýnabilir. Bir þirket partneri aktif olmayan ekip partneri olarak
yapýlandýrmadan silindiði takdirde (12 ay boyunca kiþisel satýþý olmayacaktýr) yeni bir baþvuru ile
tekrardan kayýt altýna alýnabilir, bu durumda sadece eski sponsorunun altýnda deðil, istediði
herhangi bir sponsor altýnda çalýþabilir.
7.2 Hat korumasý doðrudan müþteri programlarýna dahil olan müþteriler için de geçerlidir (ayný
madde 7.1’de olduðu gibi).
7.3 Eþler birbirinden ayrý olarak kendi ekip partneri numaralarýný sürdürebilirler. Bu durumda
eþlerden birinin diðer eþin direkt hattý (ilk hat) olarak kayýtlý olmasý kesinlikle garanti edilmelidir!
Ticari ehliyete sahip olan çocuklar (ebeveynlerinin organizasyonu içerisinde) ebeveynlerinin ve/veya
bir ebeveynin ilk hattýnda kayýtlý olmasý zorunludur! Kardeþler, büyükanne ve büyükbabalar,
torunlar sadece ilk hatta kayýtlý olabilirler.
8. Son hükümler / Deðiþiklikler
8.1 Taraflarýn tüm sözleþmeli iliþkileri Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarýna tabidir.
8.2 Ekip partnerinin ikameti sözleþme akdinin tarihinde veya mahkeme davasýnýn açýldýðý tarihte
Federal Almanya Cumhuriyetinde deðilse, taraflarýn arasýnda oluþabilecek her türlü
anlaþmazlýklarda yetkili mahkeme yeri Speyer’dir ; bu durumda sözleþme tarafýndan birinin diðer
tarafa karþý kendisinin oturduðu yerde, genel olarak yetkili olan mahkemede davayý yürütme
talebinde bulunma hakký etkilenmez.
8.3 Sözleþmede anlaþmaya varýlarak belirlenen yazý þekli fakslarda ve E-Maillerde aynen
korunacaktýr.
8.4 Ekip partneri kurallarýnda yapýlacak bütün deðiþiklikler, PM tarafýndan ekip partnerine yazýlý
olarak bildirilecektir. Yapýlan deðiþikler ilan edildikten sonra, ekip partneri tarafýndan üç hafta
içerisinde yazýlý olarak itiraz edilmediði takdirde, kabul edilmiþ sayýlýrlar. Bu durum PM tarafýndan
ilan edilen tüm deðiþikliklerde özellikle belirtilecektir.
8.5 PM’in benim kredi bilgilerim hakkýnda bilgi edinmesini kabul ettiðimi beyan ederim. Ekip
partnerliði için gerekli olduðu sürece þahsi bilgilerimin PM tarafýndan otomatik iþlemle alýnmasýný,
kayýt edilmesini, iþlemden geçirilmesini ve kullanýlmasýný kabul ettiðimi beyan ederim.

8.6. Her Danýþman, sipariþini doðrudan PM International Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gýda
Takviyeleri Ticaret Limited Þirketi’nden vermelidir. Teslimat, PM International Turkey Kozmetik
Ürünleri ve Gýda Takviyeleri Ticaret Limited Þirketi’nin teslimat koþullarýna göre yapýlacaktýr.
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