
Forever Living Products
Scandinavia AB
Kungsgatan 48  411 15 GÖTEBORG
Tel. 031- 727 80 00 Fax. 031- 15 77 99
www.foreverliving.se Org.nr 556534-5260

Distributöransökan
Se villkor på baksidan 
ID-nummer (fylls i av kontoret)

Personnummer *Förnamn *Sökandes efternamn *

PersonnummerFörnamnMedsökandes efternamn

Postadress *

Telefon bostad/kvällstid MobilnummerTelefon Dagtid *

Adress *

Land *

Konto/kortinnehavarens efternamn
(om annan än distributören)

Förnamn

Bank

Kontokortsföretag

Ort/Datum *

Efternamn *

ID-nummer * Underskrift *

Förnamn *

Underskrift * Underskrift Medsökande

Kortnummer (ej kontonummer) Giltigt t.o.m mån / år

Clearingnummer Kontonummer

Person-/Org.nummer

Civilstånd (singel, sambo, gift) E-post

Postnummer *

Autogiroanmälan (se villkor på baksidan) och/eller

Kreditkortsanmälan

Sponsorinformation

Genom min underskrift medger jag att:
- Jag är införstådd med och accepterar samtliga villkor att verka som distributör.
- Uttag får göras från mitt kontokort på begäran av FLP Scandinavia. Uttaget får belasta mitt kontokort

om jag godkänner uttagen i samband med köp av vara eller tjänst. Gäller även vid köp via FLPs 
hemsida.

- Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro (vid autogiroanmälan).

Bankuppgifter för bonusutbetalningar

SKRIV TYDLIGT!   * Obligatoriskt

OBS! Endast originalansökan accepteras.

VIT-FLP             GUL-SPONSOR               ROSA-DISTRIBUTÖR

Jag skickar min första order på minst 2 CC tillsammans
med denna ansökan och får ett Välkomsterbjudande!

Genom min underskrift bekräftar jag att jag noggrant genomgått detta avtal och företagets policy tillsammans med den nye distributören.

Order-nummer

Information om hur du registrerar ett företag får du av Skattemyndigheten.



VILLKOR FÖR DISTRIBUTÖR
1. Jag arbetar för egen räkning och intygar att jag är myndig i det land jag är bosatt.
2. Jag har personligen deltagit i ett informationsmöte innan jag börjat sälja företagets produkter.
3. Denna ansökan utgör, från det att den blivit mottagen och godkänd av Forever Living Products Scandinavia AB (FLP), ett 

bindande avtal mellan mig och det ovan nämnda företaget.
4. Jag är oberoende distributör med rätt att erbjuda egna kunder produkter ur FLPs produktsortiment. Jag är ej anställd och 

företräder icke i något avseende FLP. Jag är själv ansvarig för redovisning och betalning av alla i samarbetet förekom-
mande skatter och sociala avgifter. Min ersättning är uteslutande baserad på mina försäljningsprestationer och icke på 
nedlagda timmar eller annan bedömningsgrund. FLP är inte ansvarigt för att några skatter, vilka de än må vara, men kan 
om lagar eller regler kräver detta innehålla betalning för dessa ur min bonusersättning.

5. Inga krav på lägsta investerat belopp eller på minimikvantitet av produkter i lager existerar. Inköp skall dock göras i rimliga 
kvantiteter.

6. Jag har mottagit och noga läst föreskrifterna i FLPs företagspolicy. Jag samtycker till att driva min verksamhet i enighet 
med dessa föreskrifter och rutiner samt marknadsföringsplaner. Jag är införstådd med att överträdelser mot FLPs före-
tagspolicy och även aktivitet från min sida kan leda till att mitt distributörskap upphävs av företaget.

7. Jag accepterar att FLP, efter rimlig tid, på grund av förändrade ekonomiska omständigheter, anpassning till uppkomna 
legala krav etc, kan behöva omstrukturera sin företagspolicy och att jag skall driva min verksamhet i enlighet med dessa
förändringar i policyn.

8. Jag förbinder mig att på ett korrekt sätt presentera företagets produkter och tillämpa dess marknadsplan. Alla typer av 
reklammaterial, såsom audio- och videoband, tryckt material, hemsidor på Internet och liknande måste följa gällande 
regler.

9. Jag är införstådd med att hela summan av en inköpsorder, inkl. eventuella skatter, avgifter och frakter, alltid skall betalas i 
förskott innan leverans av varor kan ske.

10. JAG KAN NÄR SOM HELST SKRIFTLIGEN BRYTA DETTA AVTAL, VARVID DEN SKRIFTLIGA UPPSÄGNINGEN 
TRÄDER I KRAFT VID DEN TIDPUNKT DÅ DEN POSTAS TILL FLP. 

11. Så länge som jag är distributör och inte bryter mot detta avtal eller FLPs företagspolicy äger jag rätt att sälja företagets 
produkter vidare samt att erhålla bonus för min försäljningsverksamhet i enlighet med de bonusregler som anges i FLPs 
företagspolicy.

12. Jag accepterar att rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal är personliga och inte kan överlåtas, förutom vid dödsfall, 
varvid avtalet kan ärvas/överlåtas på annan av FLP godkänd person.

13. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal.

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

1. Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne
via bankernas automatiska betalningstjänst AUTOGIRO. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela 
mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet kan på min 
begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. 

2. Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar. Jag medger att 
uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

3. Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter
-om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om detta belopp, förfallodag och betalningssätt eller
-om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

4. Jag accepterar att banken  skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmot-
tagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.

5. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro-rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots nummer och adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt 
medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalnings-
mottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken 
senast två bankdagar före förfallodagen.

6. Behandlingstiden för ansökan tar ca 8-10 dagar hos BGC. Därefter kan tjänsten utnyttjas. Skulle något vara oklart eller fel-
aktigt i ansökan börjar behandlingen av ansökan om från början. Det är därför mycket viktigt att ansökan ifylls korrekt!  



KORTNUMMER
OBS! Ej kontonummer.

INNEHAVARE ............................................................................... UNDERSKRIFT ..................................................................

Order nr: ......................................................

Orderdatum: ................................................

ID nr: * .........................................................

Namn: * .......................................................

Tel:                             Fax: ...........................

E-post: .........................................................

...........................

Namn: * ..............................................................
Företagsnamn: ...................................................
Adress: * .............................................................
Postnr:                          Ort: * .............................
Land: *                              Tel: ............................

Forever Living Products Scandinavia AB
Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg  Tel 031-727 80 00  Fax 031-15 77 99
www.foreverliving.se                                              Org.nr. 556534-5260

TEXTA TYDLIGT MED STORA BOKSTÄVER

Art. nr Produktnamn
Antal

beställda CC/st Pris/st € Summa CC
Summa

exkl. moms €

Ej obligatoriskt

...........................
 * ......................

Leveransadress. Vid kortbetalning endast till kortinnehavaren.
* Obligatoriska

BETALNING OBS! Ange alltid order nr vid betalning.
❑ AUTOGIRO  OBS! Det ska vara aktivt och vara knutet till FLP.
❑ BANKGIRO 5061-5749
❑ POSTGIRO 108 58 13-2
❑ KREDITKORT
MANAGERS NAMN ........................................................

OBS! Det tar 1-3 dagar innan vi ser din betalning. Lägg order i god tid.

Fraktkostnad: 0 - 1,999 CC: € 13. 2 - uppåt CC: € 7

Packningskostnad vid order under 1 CC  (€ 12).

Administrationsavgift. €  3

Detta är min 1:a order på minst 2 CC, vilken jag skickar med min ansökan och får ett Välkomsterbjudande.

Jag önskar ersättningsprodukt.

Summa ordervärde CC
Moms
Livsmedel 12%
Böcker 6%
Övrigt 25%

Denna ruta fylls i av FLP personal

ORDERTOTAL

SUMMA €

Jag godkänner att mitt kreditkort debiteras med ovan summa.

GILTIGT TOM                 /
    månad                  år

LEVERANS ❑ POSTPAKET
❑ FÖRETAGSPAKET (€ 3 extra)
❑ HEMPAKET ( € 20 extra)

(du måste ha ett företag registrerat)


