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Niniejszy Regulamin, obowi!zuj!cy od dnia 25.07.2019 roku zwany dalej Regulaminem,
okre"la zasady wspó#pracy pomi$dzy Ambasadorami zwi!zanymi z MANIROUGE, zwanymi
dalej #!cznie Stronami, osobno za" Stron!. MANIROUGE zastrzega sobie prawo do zmiany
tre"ci Regulaminu z powodu wa%nej przyczyny – w szczególno"ci zmiany powszechnie
obowi!zuj!cego prawa, konieczno"ci dostosowania regulaminu do sytuacji rynkowej,
wyeliminowania b#$dów lub niejasno"ci, o czym poinformuje ka%dego z Ambasadorów
poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie www.manirouge.com oraz
poprzez przes#anie stosownej informacji zawieraj!cej wskazanie zmian oraz tekst jednolity
ka%dorazowo na adres e-mail Ambasadora
Deﬁnicje regulaminowe:
Manirouge – Manirouge Sp. z o.o., z siedzib! w Gda&sku (80-377), przy ul. gen. BoraKomorowskiego 24, wpisana do Rejestru Przedsi$biorców Krajowego Rejestru S!dowego
prowadzonego przez S!d Rejonowy Gda&sk-Pó#noc w Gda&sku, VII Wydzia# Gospodarczy
KRS pod nr 0000653313 o kapitale zak#adowym w wysoko"ci 5.000,00 z#. b$d!cym
p#atnikiem podatku VAT o numerze NIP 5833223933, b$d!ca dystrybutorem Towarów.
Cena Katalogowa – cena brutto prezentowana na stronie www.manirouge.com
wyra%ona w przedstawionej tam walucie, po której nast$puje sprzeda% Towarów.
Cena Klubowa – cena, po której nast$puje sprzeda% Towarów na rzecz Ambasadora.
Ambasador –osoba ﬁzyczna posiadaj!c! pe#n! zdolno"' do czynno"ci prawnych, osoba
prawna posiadaj!c! zdolno"' prawn! – która zosta#a zaakceptowa#a niniejszy Regulamin
i Plan Marketingowy oraz dokona#a zakupu Pakietu Startowego.
Katalog – katalog produktów sprzedawanych przez MANIROUGE wraz z aktualnymi
cenami oraz warto"ciami punktowymi stanowi!cymi podstaw$ do naliczania premii.
Kwaliﬁkacja Osobista – minimalna ilo"' punktów naliczana od warto"ci dokonanych
osobi"cie zakupów przez Ambasadora i przez klientów z jego Reﬂinka w Miesi!cu
Rozliczeniowym uzyskiwana wy#!cznie w przypadku uregulowania przez Ambasadora
wszelkich zobowi!za& przed up#ywem terminu wyznaczonego do zap#aty.
Miesi!c Rozliczeniowy – miesi!c kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia
miesi!ca).
Numer Ambasadora –numer nadawany automatycznie przez system komputerowy.
Osoba Polecaj!ca – Ambasador polecaj!cy nowych Ambasadorów.
Panel Ambasadora – zak#adka w systemie komputerowym przypisana do danego
Ambasadora, w której zapisywane s! poszczególne zdarzenia zwi!zane z dzia#alno"ci!
Ambasadora
Plan Marketingowy – plan marketingowy Klubu MANIROUGE, umieszczony na stronie
www.manirouge.com w zak#adce Plan Marketingowy
Premia – premia odpowiadaj!ca uzyskanej warto"ci punktowej przys#uguj!ca w Miesi!cu
Rozliczeniowym Ambasadorowi w przypadku uzyskania kwaliﬁkacji osobistej.
Premia Bonusowa – miesi$czna premia w formie dodatkowej dla Ambasadora, który
spe#ni# okre"lone w Planie Marketingowym i Regulaminie dodatkowe wymogi.
Produkty – produkty dystrybuowane przez MANIROUGE posiadaj!ce przypisan! ilo"'
punktów sk#adaj!cych si$ na premi$ uzyskiwan! przez Ambasadora.
Przeniesienie Praw – cesja praw warto"ci punktów Ambasadora na wskazanego przez
niego innego Ambasadora, z zastrze%eniem, i% wszelkie obci!%enia publiczno-prawne i
koszty zwi!zane z cesj! pozostaj! po stronie Ambasadorów dokonuj!cych cesji.
Manirouge wyra%a zgod$ na zawieranie cesji, bez konieczno"ci uzyskiwania odr$bnej
pisemnej zgody Manirouge.
Punkt menad%erski – ﬁzyczne miejsce w Strukturze uzyskane przez Ambasadora.
Rabat – pomniejszona warto"' kwotowa ceny klubowej pozyskiwana na wniosek przez
Ambasadora ustalana zgodnie z przepisami Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Reﬂink – indywidualny adres internetowy Ambasadora, umo%liwiaj!cy jej identyﬁkacj$.
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Struktura –grupa Ambasadorów, która zosta#a utworzona przez polecenia, w sposób,
w którym Ambasador zaprasza do rejestracji w Klubie MANIROUGE kolejnego
Ambasadora , który zaprasza do rejestracji kolejnych Ambasadorów.
u.
System Komputerowy – system u%ywany przez MANIROUGE pod adresem internetowym
www.manirouge.com, za pomoc! którego Ambasadorzy mog! przyst!pi' do
wspó#pracy z MANIROUGE na zasadach okre"lonych w Regulaminie.
v.
Warto"' Punktowa – warto"' b$d!ca podstaw! do naliczenia premii zgodnie z planem
marketingowym
w. Zestaw Startowy – pakiet startowy zgodnie z ofert$ MANIROUGE.
x.
Znak MANIROUGE – znak s#owno- graﬁczny u%ywany przez MANIROUGE.
MANIROUGE
o"wiadcza, %e jest administratorem bazy danych osobowych, które przetwarza
3.
zgodnie z zasadami okre"lonymi w klauzuli informacyjnej, a ponadto szerzej opisanymi w
Polityce Prywatno"ci, które to stanowi! za#!czniki do niniejszego Regulaminu.

II. CZ!ONKOSTWO
1.

2.

3.

Aby uzyska' status Ambasadora MANIROUGE nale%y:
dokona' zakupu Zestawu Startowego oraz op#aci' ca#o"' zamówienia;
1.
wype#ni' i przes#a' formularz w Systemie Komputerowym MANIROUGE poprzez
2.
podanie;
imienia i nazwiska;
•
adresu e-mail;
•
adresu do korespondencji;
•
Numeru telefonu;
•
Numeru Pesel;
•
podanie numeru NIP w przypadku posiadania statusu przedsi$biorcy;
•
numeru Ambasadora, który poleci# wst!pienie do Klubu, je"li taki wyst$puje;
•
zaakceptowa'
niniejszy Regulamin;
3.
Po prawid#owej rejestracji konta w systemie, Ambasador otrzymuje unikalny numer nadany
przez System Komputerowy MANIROUGE. Ka%da osoba mo%e uzyska' (i pos#ugiwa' si$)
tylko jednym numerem Ambasadora. Wszelkie próby uzyskania wi$kszej liczby numerów
ani%eli jeden mog! skutkowa' utrat! statusu Ambasadora w trybie natychmiastowym, z
powodu z#amania regulaminu w stosunku do wszystkich posiadanych przez u%ytkownika
(Ambasadora) kont w systemie. W takim przypadku u%ytkownikowi (Ambasadorowi) nie
przys#uguje prawo do jakichkolwiek korzy"ci osi!gni$tych (mo%liwych do osi!gni$cia)
w zwi!zku z powy%ej opisanym dzia#aniem.
MANIROUGE dostarczy Ambasadorowi najpó(niej w chwili odebrania Zestawu Startowego
dokument zawieraj!cy informacj$, o których mowa w art. 12 Ustawie o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

III. UPRAWNIENIA I ZASADY OBOWI"ZUJ"CE AMBASADORA
1.

2.

3.
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Ambasador uzyskuje uprawnienie do odbioru Rabatów (na produkty z asortymentu
MANIROUGE), których wysoko"' uzale%niona jest od ilo"ci zdobytych punktów naliczanych
od warto"ci nabytych towarów przez jego ambasadorów znajduj!cych si$ w jego
Strukturze, pod warunkiem uzyskania Kwaliﬁkacji Osobistej w danym miesi!cu na zasadach
i warunkach okre"lonych w Planie Marketingowym. Punkty wygasaj! w okresie 12 miesi$cy
od dnia ich naliczenia.
Ambasador prowadz!cy dzia#alno"' gospodarcz! mo%e otrzymywa' wynagrodzenie za
wykonane dzia#ania marketingowe i szkolenia, które to podejmie na zlecenie MANIROUGE.
Wysoko"' ca#kowitego przys#uguj!cego wynagrodzenia jest obliczana w sposób okre"lony
w ust. 1 powy%ej. Warto"' przys#uguj!cego rabatu pomniejsza si$ o warto"' wynagrodzenia
przyznanego na zasadzie opisanej powy%ej.
Strony zgodnie ustalaj!, %e Kwaliﬁkacja Osobista wynosi 40 punktów w miesi!cu
Rozliczeniowym.
Wysoko"' rabatu do odbioru, którego uprawniony jest Ambasador, lub wynagrodzenia za
dzia#ania marketingowe i szkolenia ustalana jest 20 dnia ka%dego miesi!ca i obejmuje
poprzedni Miesi!c Rozliczeniowy.
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Wynagrodzenie nale%ne Ambasadorom za przeprowadzone szkolenia oraz dzia#ania
marketingowe prowadz!cym dzia#alno"' gospodarcz! wyp#acane b$dzie na podstawie
prawid#owo wystawionej i dor$czonej faktury VAT b!d( rachunku w terminie 14 dni od ich
dor$czenia. Ambasador uprawniony jest to wystawienia faktury albo rachunku po up#ywie
terminu, o którym mowa w ust. 4 powy%ej Faktura, o której mowa powy%ej winna by'
wystawiona nie pó(niej ni% do 15 dnia miesi!ca nast$puj!cego po zdarzeniu
uzasadniaj!cym jej wystawienie.
Uzyskany rabat na towary mo%e obni%y' warto"' kwoty do zap#aty o maksymalnie 80 %
ceny klubowej w sklepie internetowym.
Wynagrodzenie lub przyznany rabat zgodnie z Planem Marketingowym obejmuje premi$
generacyjn! oraz premi$ Dyrektorska, Bonus dla aktywnych oraz Bonus dla aktywnych VIP,
je%eli w danym Miesi!cu Rozliczeniowym zaistnia#y warunki do naliczenia
Wynagrodzenie lub przyznany rabat obliczany jest na podstawie warto"ci punktowych.
Wynagrodzenie wyp#acane przez MANIROUGE, b!d( warto"') przyznanego rabatu mo%e
zosta' pomniejszona o nale%no"ci o charakterze publicznoprawnym, zgodnie
z obowi!zuj!cym prawem. Ambasador zobowi!zany jest do przed#o%enia wszelkiej
dokumentacji maj!cej wp#yw na prawid#owo"' wyliczenia wszelkich ci$%arów oraz danin o
charakterze publicznoprawnym (np. za"wiadczenia o rezydencji).
Wynagrodzenie w walucie obcej, przeliczone zostanie po kursie wskazanym w tabelach
Narodowego Banku Polskiego wed#ug warto"ci na 20 dnia ka%dego miesi!ca, o ile jego
kwota jest mniejsza ni% 1000 [GBP, USD, EURO]. W przypadku przekroczenia tej%e kwoty
MANIROUGE przeka%$ j! w walucie uzyskanego Wynagrodzenia na rachunek bankowy,
wskazany przez Ambasadora w terminie 14 dni, od dnia otrzymania prawid#owo
wystawionej faktury VAT, opiewaj!cej na warto"' Wynagrodzenia wyra%onego w walucie
obcej.
Za dzie& dokonania zap#aty uwa%a si$ dzie& z#o%enia dyspozycji p#atno"ci przez
MANIROUGE.
Manirouge ma prawo do dokonania korekty przyznanej warto"ci punktowej in minus w
przypadku, w którym warto"' ta zosta#a naliczona w sposób nieprawid#owy, w
szczególno"ci w wyniku b#$du, b!d( dzia#ania osoby trzeciej (np. zwrotu towaru). Korekta ta
dokonywana jest w momencie, w którym Manirouge dowie si$ o podstawie do jej
wykonania. W przypadku, w którym dokonanie korekty spowoduje, powstanie roszczenia
przys#uguj!cemu Manirouge w stosunku do Ambasadora winien on dokona' wp#aty
w 7 dni od daty wykonania korekty – o której to zostanie poinformowany drog! mailow!.
Ambasador ma prawo wypowiedzenia statusu Ambasadora ze skutkiem na koniec
miesi!ca kalendarzowego, w którym to z#o%ono stosowne o"wiadczenie. Wypowiedzenie
winno zosta' dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa%no"ci.
Ambasador uprawniony jest do odst!pienia od umowy zakupu zestawu startowego w
ci!gu 14 dni od dnia, w którym Ambasador z#o%y# o"wiadczenie o akceptacji niniejszego
regulaminu.
O"wiadczenie o odst!pieniu mo%e zosta' skierowane bezpo"rednio na adres
korespondencyjny Sprzedawcy. Ambasador uprawniony jest do wykorzystania formularza
odst!pienia dost$pnego w zak#adce REKLAMACJE/ZWROTY lub skierowa' w#asne
jednoznaczne o"wiadczenie od odst!pieniu od umowy zakupu zestawu startowego.
Termin do odst!pienia, o którym mowa w ust. 15 powy%ej uznaje si$ za zachowany, je%eli w
terminie 14 dni od dnia z#o%enia o"wiadczenia o akceptacji regulaminu nada on
o"wiadczenie o odst!pieniu u operatora publicznego lub innego podmiotu "wiadcz!cego
us#ugi pocztowe b!d( kurierskiej.
W przypadku, w którym wraz z zakupem zestawu startowego kupuj!cy przyst!pi# do
programu ambasadorskiego (którego warunki reguluje niniejszy regulamin), z#o%enie
o"wiadczenia o odst!pieniu od umowy zakupu zestawu startowego wywo#uje skutek, tak%e
w stosunku do programu ambasadorskiego, tj. Kupuj!cy traci przywileje wynikaj!ce
z przyst!pienia do klubu MANIROUGE z dnim z#o%enia o"wiadczenia.
W razie "mierci Ambasadora wszelkie jego prawa i obowi!zki podlegaj! dziedziczeniu.

IV. PRAWA, OBOWI"ZKI I O#WIADCZENIA STRON
1.

Ambasador o"wiadcza, i%:
a.
zapozna# si$ z tre"ci! Regulaminu, Planu Marketingowego i Regulamin Sklepu
Internetowego;
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b.

2.

3.
4.
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nie jest pracownikiem, agentem ani komisantem MANIROUGE, jest niezale%ny i nie
podlega kierownictwu MANIROUGE, ponosi ryzyko zwi!zane z prowadzon!
dzia#alno"ci i o"wiadcza, i% posiada od MANIROUGE informacj$, i% mo%liwo"ci
odnoszenia korzy"ci maj!tkowych s! "ci"le uzale%nione od nak#adu osobistej
pracy i jej efektów;
c.
nie jest upowa%niony do sk#adania o"wiadcze& woli w imieniu MANIROUGE oraz
podejmowania czynno"ci w imieniu lub na rzecz MANIROUGE za wyj!tkiem tych,
które wyra(nie wynikaj! z Regulaminu.
Ambasador jest zobowi!zany do:
a.
Podejmowania wed#ug w#asnego uznania dzia#a& zmierzaj!cych do
rozpowszechniania znajomo"ci oraz rozpoznawalno"ci marki MANIROUGE,
poprzez sprzeda% bezpo"redni!, sympozja, spotkania i indywidualne konsultacje;
b.
przestrzegania wszelkich przepisów powszechnie obowi!zuj!cego prawa,
w szczególno"ci dotycz!cych uprawnie& konsumentów, przestrzegania ogólnych
zasad moralnych, zasad wzajemnej lojalno"ci oraz etyki biznesu;
c.
niewprowadzania w jakikolwiek sposób konsumentów, Ambasadorów w b#!d, w
szczególno"ci co do pochodzenia produktów, ich sk#adu, nazwy, dzia#ania, pod
rygorem przej$cia pe#nej odpowiedzialno"' za roszczenia osób trzecich
wynikaj!ce lub zwi!zane z nienale%ytym wykonaniem us#ug;
d.
powstrzymania si$ od wszelkich dzia#a&, które mog#yby godzi' w dobre imi$ ﬁrmy
i marki MANIROUGE oraz pozyskiwania zgody MANIROUGE na prowadzenie
dzia#a& reklamowych wykraczaj!cych poza us#ugi marketingowe polegaj!ce na
przekazywaniu Ambasadorom infor macji o cenach, w#a"ciwo"ciach
i charakterystyce towarów;
e.
poinformowania o zmianie swoich danych osobowych przekazanych
MANIROUGE w terminie 7 dni, pod rygorem uznania, i% korespondencja kierowana
na ostatni wskazany adres, b$dzie uznana za skutecznie dor$czon!;
f.
uzyskania w roku kalendarzowym kwaliﬁkacji osobistej przynajmniej jeden raz, pod
rygorem wypowiedzenia statusu Ambasadora przez MANIROUGE bez zachowania
terminów wypowiedzenia;
g.
podania w formularzu rejestracyjnym numeru NIP, a tak%e o"wiadczenia, czy jest
p#atnikiem podatku VAT, przypadku prowadzenia dzia#alno"ci gospodarczej;
h.
W przypadku naruszenia przez Ambasadora zasad Regulaminu b!d( Planu
Marketingowego, MANIROUGE jest uprawniona (wedle w#asnego uznania) do:
wezwania do zaprzestania narusze&;
•
zawieszenia konta w prawach na okres do 3 miesi$cy;
•
wypowiedzenia status Ambasadora ze skutkiem natychmiastowym
•
i zamkni$cie konta.
Wypowiedzenie statusu Ambasadora przez MANIROUGE, o którym mowa w ust. 2 powy%ej
winno by' dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa%no"ci.
Status Ambasadora wygasa z chwil! braku podejmowania przez Ambasadora
jakichkolwiek dzia#a& przez Ambasadora przez okres 3 lat. Przez brak jakichkolwiek dzia#a&
rozumie si$ w szczególno"ci niedokonywanie zakupów produktów z asortymentu
MANIROUGE, brak logowania si$ do systemu, nie sk#adanie %!da& wyp#aty wynagrodzenia.
W przypadku zaistnienia przes#anek, o których mowa w zdaniu powy%ej, na 3 miesi!ce
przed dniem wyga"ni$cia status Ambasadora MANIROUGE zobowi!zuje si$ do
poinformowania Ambasadora o ryzyku wyga"ni$cia statusu. Informacja ta zostanie
przes#ana na wskazany przez Ambasadora adres e-mail.
MANIROUGE zobowi!zuje si$ do:
a.
sprzeda%y produktów z asortymentu, zamówionych przez Ambasadora;
b.
udzielania Ambasadorowi pe#nej i wiarygodnej informacji o ofercie MANIROUGE,
w tym informacji zawartych w katalogach, ulotkach i w pozosta#ej literaturze
pomocniczej;
c.
udzielania Ambasadorowi niezb$dnego wsparcia podczas dzia#a& regulowanych
niniejszym Regulaminem;
d.
przekazywania aktualnych dokumentów niezb$dnych do prawid#owego
wykonania us#ug, obj$tych niniejszym Regulaminem;
e.
prowadzenie proﬁlu Ambasadora w systemie informatycznym;
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V. POSTANOWIENIA KO$COWE
1.
2.

3.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz! regulaminem zastosowanie maj! przepisy kodeksu
cywilnego.
Spory mog!ce wynikn!' z realizacji niniejszego regulaminu b$d! rozstrzygane w sposób
polubowny, w szczególno"ci poprzez poddanie ich mediacjom. W razie nieosi!gni$cia
porozumienia na drodze post$powania polubownego spory rozstrzygane b$d! przez s!d
wed#ug przepisów o w#a"ciwo"ci miejscowej dla siedziby MANIROUGE.
W razie gdyby które" z postanowie& niniejszego regulaminu by#o lub mia#o sta' si$
niewa%ne, wa%no"' ca#o"ci regulaminu pozostaje w pozosta#ej cz$"ci nienaruszona.
W
przypadku takim Strony zast!pi! niewa%ne postanowienie innym zapisem, które mo%liwie
najwierniej odda zamierzony cel niewa%nego postanowienia.
Regulamin dor$czono Ambasadorowi w formie dokumentowej, za" zaakceptowana kopia
pozostaje w posiadaniu MANIROUGE.
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