REGULAMIN CZLONKA KLUBU KUEST GROUP
1. Członkiem Klubu Kuest Group (Dystrybutorem) może być pełnoletnia osoba fizyczna lub
prowadząca działalność gospodarczą osoba prawna, która zostanie zarekomendowana do
Klubu Kuest Group przez jego uczestnika Członka Klubu (Sponsor), wplaceniu oplaty
administracyjnej w wysokosci 57 zlotych polskich ( piecdziesieciu siedmiu zlotych polskich )
Zarekomendowany kandydat na Członka Klubu zawiera umowę o uczestnictwo w Systemie
Kuest Group. Kandydat zostaje uczestnikiem Sieci Dystrybutorów Kuest Group , Członkiem
Klubu Kuest Group.
2. Oplata administracyjna jest roczna oplata za uczestnictwo w systemie i przynalezenie do
Klubu Kuest Group.
3. W przypanku nie wywiazania sie z oplaty administracyjnej w terminie kazdy czlonek Klubu
Kuest Group powinien w terminie nie dluzszym niz trzech miesiecy do uregulowania naleznosci
administracyjnych liczac od 01 wrzesnia kazdego roku kalendarzowego
4. Miejsce stałego pobytu Członka Klubu będącego osobą fizyczną lub miejsce jego
długotrwałego zamieszkania oznacza rezydencję w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.
Rezydencja jest miejscem zawarcia umowy z Kuest Group w kraju rezydencji.
5. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu lub miejsca długotrwałego zamieszkania
Członka Klubu będącego osobą fizyczną oraz w przypadku zmiany siedziby Członka Klubu
będącego osobą prawną należy powiadomić o tym Kuest Group.
6. Członek Klubu przynależy do międzynarodowej Sieci Dystrybutorów Kuest Group. Członek
Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wykorzystania wyłącznie
przez Kuest Group w bazie danych dystrybutorów Sieci Dystrybutorów Kuest Group, tworzonej
w ramach organizowania międzynarodowej Sieci Dystrybutorów Kuest Group, dzialajacej w
systemie MLM.
7. Członek Klubu Kuest może posiadać jeden numer ID w bazie Kuest Group.
8. Członkowie Klubu będący małżeństwem, wspólnicy spółki osobowej oraz spółki cywilnej
prowadzącej działalność gospodarczą mogą na ich wniosek posiadać jeden wspólny numer ID;
w systemie zamówień i rozliczeń osoby te traktowane są jak jeden Członek Klubu.
9. Prawa Członka Klubu nie przechodzą na osoby trzecie i nie mogą być przekazywane ani
przenoszone na osoby trzecie, z wyłączeniem następujących przypadków:
(a) współmałżonek, wspólnik spółki osobowej lub wspólnik spółki cywilnej, który został
zgłoszony jako prowadzący wspólną z Członkiem Klubu działalność uczestnika Sieci

Dystrybutorów Kuest Group, może kontynuować samodzielną działalność, jeśli dotychczasowy
Członek Klubu rozwiązał umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów Kuest Group albo zmarł
(b) Członek Klubu może za zgodą Kuest Group Polska wprowadzić na swoje miejsce w Sieci
Dystrybutorów Kuest Group dowolną pełnoletnią osobę fizyczną, na podstawie pisemnej umowy
o przekazaniu przejęciu praw i obowiązków ustępującego Członka Klubu, przy czym osobą
wprowadzoną na miejsce ustępującego Członka Klubu nie może być osoba uprzednio
pozbawiona członkowstwa w Klubie Kuest Group za naruszenie zasad Regulaminu albo
(c) spółka kapitałowa prawa handlowego powstała w wyniku połączenia lub przekształcenia
osoby prawnej będącej Członkiem Klubu może kontynuować działalność pod numerem ID
przekształconej lub połączonej osoby prawnej.
10. Czlonek Klubu w systemie organizacji sprzedazy, oraz marketingu wielopoziomowego
korzysta z praw dystrybutorow Sieci Dystrybutorow Kuest Group jednolity dla calej Sieci
Dystrybutorow Kuest Group.
11. Zasady ustalania punktów oraz premii przysługujących Członkowi Klubu określa Plan
marketingowy.
12. Członek Klubu może reprezentować Kuest Group na festynach, targach, jarmarkach, ale
wyłącznie w celach reklamowych lub dla pozyskania nowych członków Klubu Kuest Group.
13. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Członka Klubu oplata
administracyjnacena nie podlega zwrotowi. Wszystkie punkty naliczone Członkowi Klubu z
tytułu prowadzonej dzialalnosci zostaną anulowane i odliczone od obrotu wszystkim pozostałym
uczestnikom Sieci Dystrybutorów, którym te punkty zostały naliczone. Korekta wynagrodzeń
tych uczestników Sieci Dystrybutorów w związku z odstąpieniem od umowy przez Członka
Klubu dokonywana będzie w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło
odstąpienie od umowy.
14. Członek Klubu będący osobą fizyczną, nie prowadzcąy na własny rachunek działalności
gospodarczej, może świadczyć usługi reklamowe za wynagrodzeniem na podstawie umowy
zlecenia zawartej z Kuest Group.
15. Członek Klubu prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą na koniec
każdego okresu sprawozdawczego obejmując miesiąc wystawia fakturę za wykonywane usługi
reklamowe (treść faktury: usługi reklamowe w Systemie Kuest Group), a Członek Klubu będący
osobą fizyczną świadczący usługi reklamowe na podstawie umowy zlecenia, zgodnie z tą
umową wystawia rachunek za wykonywane usługi reklamowe (treść rachunku: usługi
reklamowe w Systemie Kuest Group). Wynagrodzenie za świadczenie usług reklamowych
wyplacane jest 17 kazdego miesiaca.

16. Członek Klubu Kuest Group nie jest pracownikiem ani agentem Kuest Group. W związku z
tym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Sieci
Dystrybutorów Kuest Group, a w szczególności zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i
na rzecz Kuest Group.
17. Członek Klubu nie może wykorzystywać Sieci Dystrybutorów Kuest Group do świadczenia
usług reklamowych ani podejmować działań marketingowych na rzecz innych firm ani
rozpowszechniać informacji, które mogą szkodzić firmie Kuest Group.
18. Kuest Group jest administratorem bazy danych, w której znajdują się dane osobowe
wszystkich zarejestrowanych Członków Klubu. Kuest Group przetwarza dane osobowe oraz
dane niezbędne do rozliczeń i współpracy z Kuest Group.
19. Celem zbierania danych osobowych Członków Klubu Kuest Group jest: rejestracja w bazie
członków klubu umożliwiająca dokonywanie zakupów i organizację Sieci Dystrybutorów,
dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentację operacji gospodarczych zgodnie z
wymogami odrębnych przepisów, naliczanie wynagrodzeń oraz prawidłową dokumentację,
utrzymywanie kontaktu z liderami oraz z jego grupą, promowanie najbardziej aktywnych
Członków Klubu.
20. Każdemu Członkowi Klubu Kuest Group przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz
prawo do złożenia wniosku o aktualizację.
21. Członek Klubu Kuest Group może w dowolnym czasie rozwiązać za tygodniowym
wypowiedzeniem umowę o uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów Kuest Group przez wypelnienie
aplikacji wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec pełnego miesiąca kalendarzowego.
Ponowne wstąpienie do Klubu Kuest Group przez osobę, która rozwiązała umowę o
uczestnictwo w Sieci Dystrybutorów Kuest Group jest możliwe po upływie 3 miesiące od dnia
ustania członkowstwa na skutek złożonego wypowiedzenia.
22. W stosunku do Członka Klubu, który narusza zasady niniejszego Regulaminu, Planu
marketingowego lub inne obowiązujące zasady działania w Sieci Dystrybutorów Kuest Group,
ustalone przez firmę Kuest Group, ogłoszone i znane członkom Klubu lub nie wywiązuje się z
przyjętych na siebie, a opisanych powyżej zobowiązań ; Kuest Group ma prawo do
zastosowania następujących sankcji: a.Pozbawienie prawa do rekomendowania nowych
Członków Klubu, b.Czasowe zawieszenie umowy o uczestnictwo Członka Klubu, na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy, co jest równoznaczne z utratą prawa do dokonywania dzialan w
Systemie Kuest Group oraz utratą prawa do otrzymywania od Kuest Group wynagrodzenia w
czasie zawieszenia umowy, c.Rozwiązanie umowy o uczestnictwo i wykreślenie Członka Klubu
z bazy danych.
23. W przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Sieci
Dystrybutorów Kuest Group, a także w przypadku ustania członkowstwa na skutek wykreślenia

Członka Klubu z bazy danych z powodu naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Planu
marketingowego lub innych obowiązujących zasad działania w Sieci Dystrybutorów Kuest
Group, wynagrodzenie należne odstępującemu albo wykreślonemu Członkowi Klubu za okres
od dnia odstąpienia lub wykreślenia powinno być mu wypłacone. Kierownictwo nad Siecią
Dystrybutorów utworzoną przez Członka Klubu, którego członkowstwo ustało na skutek
wypowiedzenia umowy, odstąpienia od niej lub wykreślenia, przechodzi na Sponsora
bezpośrednio najbliższego Członkowi Klubu, którego członkowstwo ustało. W przypadku
zawarcia umowy o przekazaniu przejęciu praw i obowiązków Członka Klubu kierownictwo nad
Siecią Dystrybutorów utworzoną przez ustępującego Członka Klubu przechodzi na Członka
Klubu wstępującego zgodnie z umową o przekazaniu.
24. W przypadku ustania członkowstwa w Klubie Kuest Group z powodu śmierci Członka Klubu,
którego działalność nie jest samodzielnie kontynuowana przez współmałżonka, wspólnika spółki
osobowej lub wspólnika spółki cywilnej, który został zgłoszony jako prowadzący wspólną z
Członkiem Klubu działalność uczestnika Sieci Dystrybutorów Kuest Group, kierownictwo nad
Siecią Dystrybutorów utworzoną przez Członka Klubu, którego członkowstwo ustało, przechodzi
na Sponsora bezpośrednio najbliższego odstępującemu Członkowi Klubu.
25. Kuest Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której każdy
członek Klubu zostanie powiadomiony na stronie www.entasystem.pl

