Regulamin oraz Ogólne Warunki Sprzedaży
§1. Niezależna Konsultantka zobowiązuje się do:
1. Promowania produktów Monaco Fashion Store kulek Kegla PlumBum (zwane dalej „kulki
PlumBum” lub „produkty PlumBum”) konsumentom w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego w ramach sprzedaży bezpośredniej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak
również poza nią po uzyskaniu zgody Monaco Fashion Store. Produkty PlumBum mogą być
również oferowane na targach czy imprezach (eventach) wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
zgody Fashion Store. Zgoda winna mieć postać pisemną i może być uzyskana za
pośrednictwem poczty elektronicznej przed rozpoczęciem imprezy. Nieuzyskanie uprzedniej
zgody skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z grona Niezależnych Konsultantek.
2. Realizowania za pośrednictwem www.plumbum.com.pl zakupów kulek PlumBum, w celu
dalszej ich odsprzedaży, z zastrzeżeniem, że pierwszy zakup winien być nie mniejszy niż 3
sztuki, a cena odsprzedaży nie może być wyższa niż sugerowana przez Monaco Fashion
Store cena detaliczna, która każdorazowo jest podawana Niezależnej Konsultantce wraz z
zamówionymi kulkami PlumBum. Cena detaliczna wskazana jest także na stronie
www.plumbum.com.pl. Zamówienia opłacane będą przelewem, kartą płatniczą lub za
potwierdzeniem odbioru.
3. Honorowania warunków ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz 827), w szczególności dotyczących warunków zawierania umów poza lokalem
przedsiębiorstwa, jak również innych przepisów prawa, które znajdują zastosowanie.
4. Poniesienia kosztów dostawy produktu PlumBum w przypadku jego zwrotu do Monaco
Fashion Store.
5. Przestrzegania najwyższych standardów prawości, uczciwości i odpowiedzialności w
stosunkach z Monaco Fashion Store, konsumentami i innymi Niezależnymi Konsultantkami.
Prezentowania produktów PlumBum w sposób prawdziwy i uczciwy oraz zabezpieczenia
Monaco Fashion Store przed szkodami wynikającymi ze złożenia przeze nią nieprawdziwych
oświadczeń.
6. Chronienia znaków towarowych Monaco Fashion Store oraz oznaczeń identyfikujących w
obrocie, poprzez uzyskanie uprzednio pisemnej zgody Monaco Fashion Store na
wykorzystanie ich w materiałach reklamowych lub w literaturze innej niż materiały
publikowane przez Monaco Fashion Store. Zgoda może być udzielona za pośrednictwem
poczty elektronicznej i dotyczy zakresu, sposobu, formy i ewentualnie czasu korzystania z
materiałów zawierających znaki towarowe, w tym nazwę Monaco Fashion Store lub
PlumBum oraz ich logotypy.
7. Dokonywania zakupów kulek PlumBum wyłącznie od Monaco Fashion Store.
8. Składania we własnym imieniu i na własny rachunek wszelkich deklaracji dotyczących
samozatrudnienia w charakterze Niezależnej Konsultantki, w tym w szczególności
dotyczących ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz do przestrzegania
wszelkich przepisów dotyczących prowadzonej działalności.
9. Przyjęcia do wiadomości, że nie jest pracownikiem Monaco Fashion Store, jej agentem,
komisantem czy dystrybutorem. Działalność polegającą na sprzedaży produktów PlumBum
prowadzi we własnym zakresie i na własny rachunek. Prowadzenie działalności gospodarczej
przez Niezależne Konsultantki podlega ogólnie obowiązującym przepisom w tym zakresie.
Monaco Fashion Store nie ponosi odpowiedzialności wobec Niezależnych Konsultantów lub
osób trzecich za zaniechania lub działania Niezależnych Konsultantów skutkujące
niedochowaniem lub naruszeniem obowiązujących ich przepisów. Monaco Fashion Store nie
świadczy na rzecz Konsultantów żadnych usług doradczych, w szczególności w zakresie
pomocy prawnej, finansowej lub doradztwa podatkowego.
10. Przyjęcia do wiadomości, że jako Niezależne Konsultantki mogą zostać wskazane przez
Monaco Fashion Store do reprezentowania jej i promowania kulek PlumBum podczas
wydarzeń wskazanych przez Monaco Fashion Store bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wskazanie Niezależnej Konsultantki jako potencjalnej osoby reprezentującej Monaco Fashion
Store nie oznacza nakazu uczestnictwa. Niezależna Konsultantka może, ale nie musi wyrazić
zgody na uczestnictwo we wskazanym wydarzeniu.
11. Przyjęcia do wiadomości, że Niezależna Konsultantka nie jest upoważniona do udzielania
wywiadów, występowania w mediach, podejmowania działań reklamowych,
marketingowych, promocyjnych w imieniu i na rzecz Monaco Fashion Store bez uprzedniej,
pisemnej zgody Monaco Fashion Store.
§2. Monaco Fashion Store zobowiązuje się do:
1. Przyjęcia w poczet Niezależnych Konsultantek osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,
zdolnych do czynności prawnych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą oraz osób prawnych, przy czym co do zasady osoby fizyczne – co do zasady
podejmują wszelkie czynności związane z wykonaniem postanowień niniejszej umowy
osobiście, a osoby prawne poprzez uprawnionych członków swych organów zarządzających
przy zachowaniu obowiązujących ich zasad reprezentacji.
2. Udzielenia stałego rabatu w wysokości 15% na każdy zakup kulek PlumBum, z zastrzeżeniem,
że pierwszy zakup realizowany przez Niezależną Konsultantkę zawiera nie mniej niż 3 sztuki
produktu PlumBum. Fashion Store zastrzega sobie prawo zwiększenia wysokości
udzielonego rabatu w sytuacji osiągnięcia przez Niezależną Konsultantkę obrotu
miesięcznego na poziomie co najmniej 3000 zł.
3. Zapewnienia Niezależnym Konsultantkom pierwszeństwa w realizacji ich zamówień
składanych za pomocą strony internetowej www.plumbum.com.pl
4. Honorowania warunków ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz 827), w szczególności dotyczących warunków zawierania umów na odległość i prawa do
odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego produktu PlumBum bez podania przyczyny, w
terminie do 14 dni od daty otrzymania dostawy za pełnym zwrotem poniesionych kosztów
zakupu. W przypadku odstąpienia od umowy zapłacona przez Niezależną Konsultantkę
kwota, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Monaco Fashion Store
produktu PlumBum
5. Zapewnienia bezpłatnej dostawy zamówionych produktów PlumBum.
6. Informowania na bieżąco na stronie www.plumbum.com.pl ,jak również w paczkach wraz z
dostawą produktów PlumBum o ich bieżącej cenie detalicznej.
7. Wspierania sprzedaży realizowanej przez Niezależne Konsultantki poprzez materiały
informacyjnej i promocyjne.
8. Nieograniczania działalności Niezależnych Konsultantów do określonych obszarów
geograficznych, z zastrzeżeniem zapisu §1 pkt 1.
§3. Przetwarzanie danych osobowych
1. Przez dane osobowe Niezależnej Konsultantki rozumie się informacje zawierające: imię i
nazwisko, PESEL, numer i cechy dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego,
adres email, adres zamieszkania, adres dostawy oraz informacje dotyczące zatrudnienia,
zamieszczone w preambule do niniejszej umowy.
2. Przez Przetwarzanie Danych Osobowych - rozumie się o wszelkie operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach
informatycznych.
3. Administratorem danych osobowych jest Monaco Fashion Store Marzena Biernacka –
Przewłoka z siedzibą Al. Krakowska 48, 05-090 Janki.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez: gromadzenie danych osobowych
poprzez niniejszą umowę, stronę www.plumbum.com.pl, zakładkę „Zastań Konsultantką”,
przechowywanie danych, wykorzystanie danych na potrzeby kontaktu z osobą fizyczną,
która zamieściła swoje dane w formularzu do rekrutacji Niezależnych Konsultantek, jak
również poprzez wysyłanie Konsultantkom informacji handlowej środkami komunikacji
elektronicznej.

5. Przekazanie Administratorowi Danych Osobowych przez osoby fizyczne na etapie rekrutacji
na Niezależne Konsultantki oraz podczas podpisywania niniejszej umowy sprzedaży jest
całkowicie dobrowolne, ale konieczne do sfinalizowania procesu rekrutacji lub podjęcia
współpracy w zakresie sprzedaży. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych niniejsza umowa wygasa automatycznie z dniem otrzymania żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
6. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści jej danych
osobowych, prawo do ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że
żądanie usunięcia wiąże się z niezwłocznym zakończeniem współpracy z Monaco Fashion
Store, zgodnie z zapisem pkt 5 powyżej.
§4. Kodeks etyczny
1. Konsultantka prowadząca działalność objętą niniejszą umową zobowiązuje się do:
a. rzetelnego i terminowego realizowania zamówień Klientów,
b. uwzględniania zgłoszonych przez Klientów uzasadnionych wniosków i roszczeń, przy
zachowaniu procedur ustalonych przez Monaco Fashion Store, i jednocześnie nie
stosowania wprowadzających w błąd, nieprawdziwych czy nieuczciwych praktyk
sprzedaży,
c. nie wykorzystywania w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek warunkach sieci
sprzedaży produktów Monaco Fashion Store do bezpośredniej lub pośredniej
promocji, reklamy, sprzedaży produktów lub usług innych firm, w szczególności
innych firm prowadzących sprzedaż kulek Kegla w branży seks i/lub zdrowie,
d. realizowania sprzedaży wyłącznie oryginalnych produktów Monaco Fashion Store, w
opakowaniach producenta gwarantujących jakość i prawidłowe właściwości
użytkowe produktów,
e. prowadzenia sprzedaż produktów wyłącznie w systemie sprzedaży bezpośredniej
unikając jakichkolwiek form sprzedaży sprzecznych z zasadami ustalonymi przez
Monaco Fashion Store, w szczególności sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
internetowej.
2. Monaco Fashion Store przysługuje prawo wykluczenia Konsultantki z Klubu Konsultantki
PlumBum, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia zasad Regulaminu, zasad
współpracy lub warunków uczestnictwa i działalności w Klubie, w szczególności w
przypadku:
a. podania w Umowie przystąpienia do Klubu PlumBum nieprawdziwych danych, w tym
dotyczących statusu prawnego i danych adresowych,
b. nieprzekazania Monaco Fashion Store w terminie do 14 dni od dnia zajścia zmiany lub
uchylania się od przekazania informacji na temat zmian w zakresie statusu prawnego,
w szczególności w zakresie prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności
gospodarczej oraz aktualnego statusu podatkowego,
c. powstania nieprawidłowych lub przeterminowanych zobowiązań z tytułu nabycia
produktów Monaco Fashion Store,
d. prowadzenia działalności w tym składania zamówień w imieniu lub na rachunek osób
trzecich, w szczególności w przypadku braku ich wiedzy lub zgody w tym zakresie,
e. podjęcia działań konkurencyjnych wobec Monaco Fashion Store,
f. podjęcia w jakiejkolwiek formie, przy wykorzystaniu dowolnego środka komunikacji
lub przekazu, działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub
wizerunek Fashion Store,
g. naruszenia zasad lub warunków sprzedaży produktów ustalonych przez Monaco
Fashion Store a także zasad lub warunków działania w Klubie Konsultantek
PlumBum,
h. skazania Konsultantki prawomocnym wyrokiem za związane ze współpracą z
Monaco Fashion Store działania sprzeczne z prawem lub naruszające interesy
Monaco Fashion Store lub osób trzecich.

3. Za rażące naruszenie zasad współpracy z Monaco Fashion Store oraz warunków niniejszej
Umowy uznawana jest sprzedaż hurtowa lub detaliczna produktów Monaco Fashion Store w
sklepach, na bazarach i targowiskach, w portalach i sklepach oraz na aukcjach internetowych
a także sprzedaż w jakiejkolwiek innej formie sprzecznej z istotą sprzedaży bezpośredniej
rozumianej jako sprzedaż na rzecz końcowych użytkowników.
4. Niezależne Konsultantki mają prawo do prowadzenia stron internetowych czy stron i/lub
profili w portalach społecznościowych, na których zamieszczane będą informacje o firmie
Monaco Fashion Store i jej produktach, pod warunkiem zamieszczenia na nich jednoznacznej
informacji, że ww. strony, profile, etc. nie są oficjalnymi stronami internetowymi czy profilami
Monaco Fashion Store.
5. Niezależne Konsultantki nie mogą rejestrować nazw domen zawierających słowo „Monaco
Fashion Store” oraz „PlumBum”.

