НАРЕДБА
за интернет магазините на корпорацията TianDe
Целта на настоящата наредба е определянето на правила за начина
на откриване на интернет магазини за продажба на дребно на продукти
TianDe и за контрол на тяхната дейност
1.

Основни понятия и термини.
Интернет домейн – символично име, което служи за адресиране на
интернет възлите и поместените в тях уеб източници (уеб страници,
сървъри на електронната поща и други услуги).
Интернет магазин TianDe – уеб страница (портал), предлагаща стока
или услуги под търговската марка TianDe с цел продажба и
предоставяща средства за тяхното поръчване и плащане.
Притежател на правата – юридическо лице, притежаващо изключителни
права върху предмети на интелектуалната собственост и системата на
бизнеса TianDe.
Молител – предприемачески субект, който желае да открие интернет
магазин с цел продажба на дребно на продукти TianDe.
Одобряващ орган – лица (служители на компанията TianDe), които
съвместно с Притежателя на правата TianDe имат право да вземат
решения по молбите на желаещите да открият интернет магазини
TianDe.

2. Откриване на интернет магазин TianDe.
2.1. Право да открие интернет магазин има само предприемачески субект,
който е регистриран в съответствие със законите на държавата, на
чиято територия извършва търговска дейност, и който е собственик на
Сервизен или Дилърски център TianDe.
2.2. Откриването на интернет магазин предхожда създаването на уебстраници и тяхното регистриране по съответния начин съгласно
законите на държавата, в която молителят извършва търговска дейност.
2.3. Данните за интернет магазина се вписват в единния държавен регистър,
ако така постановяват законите на държавата, в която молителят е
установен.
3.

Одобряване на откриването на интернет магазин TianDe

3.1. Молителите, които възнамеряват да продават на дребно продукти
TianDe чрез интернет магазини, представят на одобряващия орган
молба (съгласно определения образец) за откриване на интернет
магазин, като молбата се подава чрез най-близкия по местоживеенето
им Дилърски център TianDe,
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3.2. Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи регистрацията на
молителя като предприемачески субект.
3.3. Одобряващият орган заедно с Притежателя на Правата TianDe издава
решение за откриване на интернет магазин TianDe в срок до 10 работни
дни от датата на получаване на молбата от одобряващия орган.
3.4. След одобряването на молбата за откриване на интернет магазин
TianDe от страна на Притежателя на правата, молителят представя на
одобряващия орган TianDe документ, доказващ регистрацията на
интернет домейн, както и документ, удостоверяващ регистрацията на
интернет магазина, ако последното е предвидено от законите на
държавата на молителя.
3.5. Съгласно вътрешните наредби изпълнителят на решението на
одобряващия орган на Притежателя на правата вписва информацията
за интернет магазина в Единния регистър на интернет магазините
TianDe.
4.

Правила за дейността на интернет магазините TianDe

В корпорацията TianDe са определени единни правила за дейността на
интернет магазините, техния дизайн, както и правила, отнасящи се за
информацията, поместена на сайта на интернет магазина, а именно:
4.1. Цената на продуктите, продавани чрез интернет магазините TianDe е
определена в съответствие с търговската политика на корпорацията и
трябва да съответства на цената по Каталога TianDe.
4.2. Забранено е да се изобразяват намаления на цената на продукцията
TianDe, независимо дали в цифрова или текстова форма, освен ако не
се касае за акция TianDe, протичаща в дадения момент.
4.3. Забранено е чрез интернет магазините TianDe да се продават продукти
на други производители и под други търговски марки.
4.4. Дизайнът на интернет страниците TianDe трябва да бъде в
съответствие с Директивите за фирмен стил на корпорацията TianDe
(Brand Book).
4.5. Забранена е продажбата на продукти TianDe чрез други аукционни
интернет страници (като например ebay.com, aukro.cz, biglion.ru,
vigode.ru, kuponator.ru и други).
5. Санкции при нарушаване на правилата за дейността на интернет
магазините TianDe
5.1. Спрямо собствениците на интернет магазини, включени в
системата на корпорацията TianDe, ще бъдат налагани санкции под
формата на намаляване на възнаграждението на Дистрибуторите
(бонусните отстъпки):
Процедура при оценяване на нарушението и размер на
намалението на възнаграждението на Дистрибуторите (бонусните
отстъпки):
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a. Първо нарушение
Писмено предупреждение на Консултанта и неговия Спонсор.
b. Повторно нарушение
Намаляване на възнаграждението на Консултанта със 100 $.
Предупреждаване на Спонсора
(съгласно актуалния курс на народната банка в съответната държава).
c. Следващо нарушения
Намаляване на възнаграждението на Консултанта с 500 $.
Предупреждаване на Спонсора.
(съгласно актуалния курс на народната банка в съответната държава).
d. Всички по-нататъшни нарушения ще се считат за систематично
нарушаване на правилата на компанията и водят до:
d.1. Прекратяване на регистрационния формуляр на Консултанта, който
е нарушил правилата.
* Определянето на висшия Спонсор, който е отговорен
нарушенията се разглежда от корпорацията индивидуално.

за

5.2. Спрямо собствениците на интернет магазини, които не са
участници в бизнеса TianDe:
a. Ще бъде наложена забрана за използване на интелектуалната
собственост на TianDe (търговските марки TianDe и други предмети
на интелектуалната собственост на Притежателя на правата).
b. В случай, че в резултат на неспазване на изискванията за дейността
на интернет магазините TianDe бъдат нарушени законните права и
интереси на Притежателя на правата, същият има право да предяви
иск за възстановяване на причинената вреда или компенсация в
съответствие с действащото законодателство.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.

Молба за откриване на интернет магазин TianDe – образец.
Директива за фирмен стил на корпорацията TianDe (за интернет магазин
на партньорите).
Предписания за откриване, регистрация и мониторинг на интернет
магазините TianDe.
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