MÓKSHA CENTRUM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Móksha Centrum létesítéséhez szükséges kérelmet elektronikus levélben nyújthatja be.
A kérelem benyújtásakor a következő feltételeket kell figyelembe venni:
 Kérelmező csak és kizárólag regisztrált Ajánló lehet.
 Kérelemmel az Ajánló a regisztrációtól számított minimum 3 hónap elteltével élhet.
 A Kérelmezőnek rendelkeznie kell céges- vagy egyéni vállalkozással.
 A Kérelmezőnek, illetve a vállalkozásának rendelkeznie kell a mindenkori, NAV által
elvárt és elfogadott számlázási feltételekkel.
 A Kérelmező, illetve a vállalkozása az általa biztosított üzlethelyiségben hivatalos
nyitvatartási idővel kell, hogy rendelkezzen, mely nem lehet kevesebb, mint heti 34 óra
– figyelembe véve a hétköznapokat és a szombatot.
 A Kérelmező, illetve a vállalkozása telefonos és Internet kapcsolattal kell, hogy
rendelkezzen.
 A kijelölt üzlethelyiségben, a megadott nyitvatartási időben, folyamatosan rendelkezésre
kell, hogy álljon legalább egy olyan személy, aki teljes körű felvilágosítást tud adni a
termékről, valamint az értékesítési rendszerről, és ért a rendszer működéséhez – az
online regisztrációhoz, valamint a rendeléshez.
 A Kérelmező, illetve a vállalkozása raktárkészlettel kell, hogy rendelkezzen, mely
legalább 18 üveg Móksha Csepp.
 A Kérelmező, illetve a vállalkozása köteles betartani a vele partneri kapcsolatban álló cég
előírásait.
 A Kérelmezőnek, illetve a vállalkozásának a következő adatokkal kell rendelkeznie, és az
adatokat a Forgalmazó cég rendelkezésére kell bocsátani:
 Cég és/vagy üzlet neve
 Üzlet pontos címe
 Üzlet pontos telefonszáma és/vagy mobilszám
 Üzlet e-mail címe
 Üzlet pontos nyitva tartása
 Valamint kérjük, biztosítson az üzletről egy külső fotót
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 A Kérelmező, illetve a vállalkozása elfogadja, hogy a forgalmazó cég az adatokat a
hivatalos honlapon szabadon felhasználja tájékoztatás céljából.
A Partner cég előírásai:
 A termék csak és kizárólag, fix, 23 Euro/üveg áron forgalmazható, valamint biztosítani
kell a 4+1-es kedvezményes csomag megvásárlásának lehetőségét is a fogyasztók
részére, melynek ára 92 Euro. Ezen áraktól és kiszereléstől eltérni semmilyen formában
nem szabad. Az esetleges árváltozásokról a Partner cég hivatalos közleményben értesíti
a forgalmazót.
 A Móksha Centrumként forgalmazóvá vált vállalkozás saját honlapján web-áruházat
üzemeltethet, azonban a vele partneri kapcsolatban álló forgalmazó cég nevét azon fel
nem tüntetheti, nem használhatja. A saját üzemeltetésű honlapon a terméket
reklámozni, értékesíteni csak és kizárólag a forgalmazó cég írásos engedélyével és a
fogyasztóvédelmi- és egyéb hatóságok szabályainak figyelembevételével lehet.
Kötelezően fel kell tüntetni, hogy a honlap nem a központi cég - a gyártó és forgalmazó
cég közvetlen honlapja, hanem egy tovább értékesítési pont saját honlapja. Az
üzemeltetett web-áruházban forgalmazott termékek kiszállításának postaköltségét a
továbbértékesítő vállalkozás szabja meg.
 Móksha Centrum más, a központi rendszerbe regisztrált Ajánlót nem szolgálhat ki,
rendelés leadásában és/vagy átvételében segítséget nyújthat.
A kérelem benyújtását követően az elbírálás, valamint a döntés minden esetben a központi –
gyártó és forgalmazó cég joga.
Centrum (+1) felvitel: http://mokshacsepp.hu/moksha/net/moksacenter.php
Szerződés helyére kérjük feltölteni a vállalkozói regisztrációs lap aláírt példányát.
A Kérelmet elektronikus úton az info@mokshacsepp.hu e-mail címre kérjük eljuttatni, valamint
a WebIroda / Adminpult / Centrum +1 felvitel menüpontban!
Móksha Gyógyír Zrt.
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