До
Собствениците на интернет магазини
на корпорацията TianDe
ПИСМО – МОЛБА
за спазване на единните принципи за дейността на интернет магазините
на корпорацията TianDe от 24. януари 2017 г.
Притежателят на правата на корпорацията TianDe Ви уведомява, че
с наредбата „За интернет магазините на корпорацията TianDe“ бяха
определени изискванията за дейността на интернет магазините:
− 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;
− 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;
− забранено е чрез интернет магазините TianDe да се продават продукти
на други производители и под други търговски марки;
− дизайнът на интернет страниците TianDe трябва да бъде в съответствие
с Директивите за фирмен стил на корпорацията TianDe (Brand Book);
− 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).
В случай, че собствениците на интернет магазини не спазват посочените
по-горе правила, Притежателят на правата изисква отстраняване на
всички нарушения на тези правила в срок до 10 работни дни. В обратен
случай Притежателят на правата има право да предприеме следните
мерки:
− 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):
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 за нарушенията
се разглежда от корпорацията индивидуално.
− Спрямо собствениците на интернет магазини, които не са участници в
бизнеса TianDe:
Ще бъде наложена забрана за използване на интелектуалната
собственост на TianDe (търговските марки TianDe и други предмети на
интелектуалната собственост на Притежателя на правата).
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.
Управление на корпорацията TianDe

