
1. YHTEISTYÖN PERUSTA:

1.1. Yhtiö The Juice PLUS+® ApS (jäljempänä Juice PLUS+) myy 
loppukäyttäjälle suoramyyntinä terveellisiä ravitsemustuotteita. 
Juice PLUS+ -yhtiön erityisen myyntijärjestelmän tunnistaa  
siitä, että franchise-partnerit tarjoavat Juice PLUS+ -yhtiön 
tuotteita suoramyynnissä loppukäyttäjille. Järjestelmä perustuu 
Juice PLUS+ -hyvityssuunnitelmaan. Järjestelmä määrittää 
franchise-partnerin tehtävät myyntiorganisaatiossa olevan 
toiminnallisen aseman mukaan. Lisäksi suunnitelma määrittää 
suoritusvaatimukset, jotka franchise-partnerin on täytettävä 
organisaation toiminnallisten asemien saavuttamiseksi ja 
hyvityksen saamiseksi sopimuksen velvoitteiden menestyksekkään 
suorittamisen perusteella. 

1.2. Franchise-partneri ja Juice PLUS+ tekevät yhteistyötä Juice 
PLUS+ -myyntijärjestelmän toteuttamiseksi sekä järjestelmän 
toimintakyvyn suojaamiseksi. Franchise-partneri suorittaa 
tehtävänsä henkilökohtaisesti itsenäisenä yrittäjänä. Tämä 
tarkoittaa, että ainoastaan henkilö voi olla franchise-partneri  
(in-persona-sääntö), joka suorittaa toimintaa ainoastaan  
omalla nimellään eikä kolmannen osapuolen kautta tai hänen 
nimissään. Franchise-partnerin on huomioitava Juice PLUS+ 
-myyntijärjestelmän ja Juice PLUS+ -hyvityssuunnitelman erityisiä 
sääntöjä sekä Juice PLUS+ -yhtiön antamia ohjeita (Juice PLUS+ 
Manual ja Social Media Codex). Hyvityssuunnitelma ja määräykset 
ovat tämän sopimuksen osia.

2. FRANCHISE-PARTNERIN REKISTERÖINTI,  
TEHTÄVÄT JA ASEMA:

2.1. REKISTERÖINTI
Sopimus katsotaan solmituksi offline-tilassa, kun franchise-
partneri on täyttänyt oheisen hakemuksen kaikki kohdat (ilman 
muutoksia, lisäyksiä ja/tai poistoja) ja lähettänyt sen ja, paikallisesti 
vaadittaessa, mahdolliset asiakirjat tai todistukset Juice PLUS+ 
-yhtiölle allekirjoitettuna, ja Juice PLUS+ on nimenomaisesti 
hyväksynyt sen postitse tai sähköpostitse oman harkintansa 
mukaan ja tarkastettuaan alla olevat vaatimukset. Online-tilassa 
sopimus katsotaan solmituksi vain, kun franchise-partneri on 
täyttänyt kaikki kohdat Juice PLUS+ -yhtiön internetissä 
julkaisemasta virallisesta online-hakemuksesta, vahvistanut 
sopimuksen ehdot painiketta painamalla, lähettänyt tämän Juice 
PLUS+ -yhtiölle, ja jos Juice PLUS+ -yhtiö on vahvistanut ja 
hyväksynyt hakemuksen sähköpostitse.
Käyttöohje ja hyvityssuunnitelma voidaan ladata ja tulostaa 
online-sopimuksen tekemisen yhteydessä.
 
2.2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET SOPIMUKSEN TEKEMISEEN
a) Hakija on täysin oikeustoimikelpoinen. 
b) Hakija, hänen aviopuolisonsa, avopuolisonsa ja/tai samassa 

osoitteessa asuvat perheenjäsenensä eivät ole toimineet 
viimeisten 12 kuukauden (1 vuoden) sisällä Juice PLUS+ 
-organisaatiossa eivätkä ole lähettäneet hakemusta toisen 
toimittajan kautta. In-persona-sääntöä (kohta 1.2) vastaan 
rikottaessa Juice PLUS+ -yhtiö pidättää oikeuden tämän 
sopimuksen irtisanomiseen välittömästi tai myyntiorganisaation 
uudelleen järjestämiseen.

c) Hakijan henkilöllä ei ole syitä, jotka vastustavat Juice PLUS+ -yhtiön 
taloudellisia etuja. Hakija ei ole konkurssissa eikä ole hakenut 
konkurssia. Hakija vahvistaa, ettei hänellä ole rikosrekisteriä.

d) Hakija velvoittaa itsensä maksamaan vuosittaisen Juice PLUS+ 
lisenssimaksun kohdan 2.6d mukaan.

2.3. TEHTÄVÄT
a) Myyntitehtävät: Franchise-partneri myy Juice PLUS+ -tuotteita 

tai edistää näiden tuotteiden myyntitilausten keräämistä 
yksityisiltä kuluttajilta (Italia) suoramyynnillä. Lisäksi Franchise-
partneri välittää loppukäyttäjälle kotiintoimitussopimuksia 
suoramyynnissä. 

b) Myyntitiimin perustaminen: Franchise-partneri perustaa ja 
huolehtii myyntitiimistä. Tämä myyntitiimi toimii ainoastaan 
tuotemyynnissä loppukäyttäjälle. Franchise-partneri käyttää 
tällöin markkinointisuunnitelmaa ohjeena.

2.4. ASEMA JA ASEMAN VELVOITTEET
a) Franchise-partneri ilmoittaa toimintansa yksinyrittäjänä 

kunnan viranomaisille, tai Espanjassa paikalliselle verovirastolle. 
Belgiassa toiminta on ilmoitettava Banque-Carrefour des 
Entrepriseseen ”Guichet d’entreprise agrée” -sopimuksella 
(http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/
Guichets_entreprises_agrees/#.U9iZ9qM3Pis).

b) Franchise-partneri välittää lain vaatiessa Juice PLUS+ -yhtiölle 
ilmoituksensa arvonlisäverovelvollisuudesta. 

c) Franchise-partneri huolehtii muiden yritysvelvollisuuksiensa, 
erityisesti verojenmaksun, ammattiin ja elämään kuuluvien 
riskien varalta vakuuttamisen (vastuu, onnettomuus, sairaus, 
vanhuuden tai sairastumisen aiheuttama työkyvyttömyys jne.), 
täyttämisestä. Hän noudattaa myös paikallisia 
sosiaaliturvavaatimuksia, jotka kuuluvat hänen vastuulleen. 

d) Ranskassa Franchise-partnerin status on VDI (Vendeur à 
Domicile Independant). Franchise-partneri kirjaa toimintansa 
kaupparekisteriin, jos hän toimii taukoamatta kolmen vuoden 
ajan VDI:nä ja hänen palkkionsa ylittää sosiaaliturvamaksut joka 
vuosi 50 prosentilla.  Juice PLUS+ laskee sosiaalivakuutusmaksut 
ranskalaiselle VH:lle kolmen kuukauden välein franchise-
partnerin neljännesvuosimyyntitulojen mukaan voittomarginaali 
ja palkkiot mukaan lukien. Juice PLUS+ pidättää franchise-
partnerin maksut ja laskee Juice PLUS+ -yhtiölle velvoitetun 
osuuden yksilöllisen franchise-partnerin hyvityksen mukaan. 
Juice PLUS+ maksaa molemmat osuudet Unions de 
Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 
d’Allocations Familiales -virastolle.

e) Italiassa franchise-partnerin status on IVDD (Incaricato alla 
Vendita Diretta a Domicilio). Juice PLUS+ laskee italialaisen 
franchise-partnerin tuloveron ja sosiaalivakuutusmaksut 
vastaavista hyvityksistä.

2.5. MYYNNIN EHDOT
a) Franchise-partnerit voivat valita myyntialueen vapaasti kaikissa 

Juice PLUS+ -yhtiön hyväksymissä maissa, kun Juice PLUS+ on 
virallisesti tuonut tuotteensa maahan. Maat ja niihin liittyvät 
asiakirjat julkaistaan Virtual Office -ohjelmassa. Kansainvälisissä 
asiakaskontakteissa on käytettävä maakohtaisia asiakirjoja ja 
lomakkeita.  

b) Juice PLUS+ -tuotteiden myynnissä franchise-partnerin on 
huolehdittava siitä, että tuotteiden esittely on riittävä 
ravitsemustuotteille ja ravintolisille, myös terveysasiantuntijoita 
käyttämällä. Muut myyntimuodot eivät sovellu tähän 
tarkoitukseen, jos ne eivät tarjoa asiakasneuvontaa tai vastaa 
tuotteen imagoa. Tämä koskee erityisesti myyntiä 
viikkomarkkinoilla, myyjäisissä ja internet-huutokaupoissa (esim. 
eBay). Oman franchise-järjestelmänsä suojelemiseksi Juice 
PLUS+ pidättää rikkomustapauksissa oikeuden sopimussuhteen 
välittömään irtisanomiseen.

c) Aviopuolisot, avopuolisot ja muut perheenjäsenet samassa 
osoitteessa saavat toimia franchise-partnerina vain saman 
myyntiryhmän/downlinen sisällä.

2.6. KÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIA KOHTAAN,  
MUUT VELVOLLISUUDET, LISENSSI

a) Franchise-partnerin tulee pidättäytyä sellaisesta 
käyttäytymisestä, joka johtaa asiakasta harhaan yhteydenoton 
syistä, ja hänen on päätettävä myyntikeskustelu välittömästi, jos 
asiakas tätä toivoo. Franchise-partnerit eivät ota yhteyttä 
kuluttajiin puhelimitse tai sähköpostilla ilman asiakkaan 
nimenomaista suostumusta. Franchise-partneri ei saa tavoitella 
muita päämääriä kuin liiketoimintaa (esim. uskonnollisia, 
poliittisia tai ideologisia päämääriä) franchise-partneruuden 
puitteissa. 

b) Ensimmäisten seitsemän päivän aikana tämän sopimuksen 
allekirjoittamisesta franchise-partnereilta, joiden kotipaikkana 
on Yhdistynyt kuningaskunta tai Irlanti, ei oteta vastaan 
tilauksia, jotka ylittävät 200,00 GBP (UK) tai 290,00 € (Irlanti), 
hallintomaksu mukaan lukien. Lisäksi kaikkien maiden franchise-
partnereiden tilausten volyymi on rajoitettu 3000,00 euroon 
ensimmäisten 30 päivän aikana sopimuksen allekirjoittamisesta.

c) Franchise-partneri varmistaa, että hänen myymänsä tuotteet 
myydään ainoastaan kyseiseen maahan sallitussa muodossa. 
Tuotteiden vienti tai tuonti sekä etikettien muuttaminen on 
franchise-partnerille kiellettyä.

d) Franchise-partneri maksaa Juice PLUS+ -yhtiölle lisenssimaksun 
80,00 €. Tämän vastineeksi franchise-partneri saa Juice PLUS+ 
-yhtiöltä myyntitukea sekä tukea loppuasiakkaiden hallinnassa. 
Jos Juice PLUS+ ei hyväksy hakemusta, jo maksettu 
lisenssimaksu korvataan. Yhden kalenterivuoden kuluttua Juice 
PLUS+ -yhtiön lisenssimaksu 60,00 € vuosittain. Jos franchise-
partneri luovuttaa hakemuksen Juice PLUS+ -yhtiölle  
25. syyskuuta jälkeen, seuraavalta kalenterivuodelta ei peritä 
toista kalenterimaksua. SEPA-maksuista Juice PLUS+ ilmoittaa 
franchise-partnerille 5 päivää ennen SEPA-maksun veloittamista. 
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Jos lisenssimaksua ei makseta eräpäivään mennessä, Juice 
PLUS+ pidättää oikeuden välittömään irtisanomiseen.

3. MAINOKSET, MYYNNIN EDISTÄMINEN JA INTERNET:

3.1. Sopimuksen mukaista toimintaa suorittaessaan franchise-
partneri esittelee itsensä toiminimellään ”itsenäisenä franchise-
partnerina“ (VDI Ranskassa tai IVDD Italiassa), ja huolehtii siitä, 
että hänen IVDD ID-korttinsa (”Tesserino”) ja hänen mahdollisesti 
saavuttamansa asema organisaatiossa ovat selvästi näkyvillä. 
Kaikki muu yrityksen nimen tai Juice PLUS+ -tavaramerkin sekä 
muiden Juice PLUS+ -yhtiön tavaramerkkien ja tuotenimien käyttö 
on kiellettyä, ellei niitä käytetä Juice PLUS+ -yhtiön mainonta- tai 
myynninedistämistoimenpiteisiin tai niiden käyttö on  Juice PLUS+ 
-yhtiön hyväksymää. 

3.2. Myyntitoimessa sekä liiketoiminnan perustamisessa franchise-
partneri saa käyttää ainoastaan sellaisia ilmaisuja tuotteista ja 
myyntijärjestelmästä, jotka vastaavat Juice PLUS+ -yhtiön virallisten 
mainonta- ja myynninedistämisasiakirjojen sisältämiä lausuntoja. 

3.3. Juice PLUS+ -tuotteiden ja/tai myyntijärjestelmän esittelyyn 
tarkoitettujen internetsivujen luominen ja kaupallinen käyttö on 
sallittu ainoastaan Juice PLUS+ -yhtiön kirjallisella luvalla. Nämä 
internetsivut saa laatia ainoastaan Juice PLUS+ -yhtiön antamien 
määräysten mukaisesti. Väärinkäsityksien välttämiseksi on 
huolehdittava erityisesti siitä, että franchise-partnerin sivustoa ei 
sekoiteta viralliseen Juice PLUS+ -internetsivustoon. 

3.4. Juice PLUS+ -yhtiöllä on käytössä Juice PLUS+ -sivustot 
useilla eri sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, 
YouTubessa ja Twitterissä. Näitä sivustoja päivitetään jatkuvasti. 
Sekaannuksen välttämiseksi franchise-partnerit eivät saa 
rekisteröityä ja/tai käyttää omia sosiaalisen median sivujaan Juice 
PLUS+ -nimellä tai vastaavilla toiminimillä, tavaramerkeillä tai 
Juice PLUS+ -tyyleillä/logoilla yksin tai yhdessä muiden nimitysten 
kanssa. Juice PLUS+ -yhtiön sosiaalisen median määräykset ovat 
osa tätä sopimusta.

3.5. Franchise-partnerin domain-nimi tai sähköpostiosoite ei saa 
sisältää nimeä Juice PLUS+ tai muuta Juice PLUS+ -yhtiön 
tavaramerkkiä tai toiminimeä. 

3.6. Toimintaa harjoittaessaan franchise-partneri käyttää, myy tai 
suosittelee myyntiorganisaation jäsenille ainoastaan niitä 
asiakirjoja, jotka Juice PLUS+ on luovuttanut painetussa, 
sähköisessä tai muussa muodossa. Franchise-partneri saa käyttää 
omia missä tahansa muodossa julkaisemiaan mainos- ja 
esittelymateriaaleja vain, jos nämä materiaalit vastaavat Juice 
PLUS+ -yhtiön tähän tarkoitukseen antamia malleja tai jos Juice 
PLUS+ -yhtiö on ne kirjallisesti hyväksynyt. Tämä koskee erityisesti 
markkinointisuunnitelmaa. Hyvitystietojen on oltava selkeitä eikä 
niitä saa esittää liioitellussa muodossa. Yksilöllistä internet-
sivustoa käyttäessään franchise-partneri luo linkin viralliselle Juice 
PLUS+ -internetsivustolle ja suorittaa tuotemyynnin (shop) 
ainoastaan Juice PLUS+ -internetsivuston kautta. 

4. KILPAILU JA VAITIOLOVELVOLLISUUS:

4.1. Franchise-partneri saa myydä muita tuotteita tai palveluja, 
jos ne eivät kilpaile ajankohtaisen Juice PLUS+ -tuotevalikoiman 
kanssa. Ei kuitenkaan ole sallittua esitellä ja myydä näitä 
tarjouksia yhdessä Juice PLUS+ -tuotevalikoiman kanssa samassa 
myynti- tai mainostapahtumassa. Franchise-partneri ilmoittaa 
Juice PLUS+ -yhtiölle kirjallisesti tällaisista ylimääräisistä 
myyntitoimista. 

4.2. Franchise-partneri ei saa yllyttää muita Juice PLUS+ 
-franchise-partnereita myymään muita tuotteita tai palveluja Juice 
PLUS+ -toiminnon ohella tai sen sijasta tai muuten edistää 
kyseisten tuotteiden ja palvelujen myyntiä. Tämä pätee myös 
silloin, kun tarjonta ei kilpaile Juice PLUS+ -tuotteiden kanssa. 

4.3. Franchise-partneri säilyttää kaikki Juice PLUS+ -yhtiöstä, 
Juice PLUS+ -konsernin muista yrityksistä, tuotevalikoimasta ja 
myyntijärjestelmästä saamansa tiedot salassa tämän sopimuksen 
aikana sekä sen päättämisen jälkeen, jos tiedot eivät ole yleisesti 
saatavilla. Tämä velvollisuus koskee myös kaikkia tietoja ja seikkoja 
Juice PLUS+ -myyntiorganisaation jäsenistä, riippumatta siitä, 
kuuluuko tämä jäsen franchise-partnerin luomaan downlineen. 
Lisäksi franchise-partneri saa käyttää näitä tietoja ainoastaan 
Juice PLUS+ -yhtiön tarkoituksiin. 

5. HYVITYS:

5.1. Franchise-partneri saa myyntitoimestaan voittomarginaalia 
käyttäen (sopimuksen mukaan) bruttovähittäismyyntiliikevaihdon, 
joka muodostaa perustan hänen liikevoitolleen.

5.2. Hyvityksenä myyntiorganisaation perustamisesta franchise-
partneri saa lisäksi myyntipalkkioita ja muita hyvityksiä, jotka 
lasketaan Juice PLUS+ -hyvityssuunnitelman mukaan downlinen 
jäsenien saavuttamien myyntilukujen perusteella. Franchise-
partneri tarkastaa hänelle välitetyt laskutukset ja ilmoittaa  
Juice PLUS+ -yhtiölle välittömästi mahdollisista vastaväitteistä. 
Väärinkäytökset tulojen saamiseksi in-persona-sääntöä vastaan 
rikkomalla tai väärennettyjä osoitetietoja käyttämällä, johtavat 
sopimuksen irtisanomiseen. 

5.3. Juice PLUS+ -yhtiön organisaatiorakenteen vuoksi franchise-
partnereita Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Italiasta, Sveitsistä ja 
Tanskasta pyydetään ilmoittamaan ALV-numeronsa Juice PLUS+ 
-yhtiölle saadakseen arvonlisäveron myyntipalkkioidensa maksun 
yhteydessä.

6. ASIAKKAIDEN TILAUSTEN PALAUTUKSET:

6.1. Juice PLUS+ myöntää kuluttajille lakisääteisen 14 päivän 
palautusoikeuden tuotteiden toimittamisesta lähtien. Huomautus 
tästä oikeudesta on tulostettu asiakastilauslomakkeeseen. Koska 
tuotteita ei myy asiakkaille pelkästään Juice PLUS+ vaan myös 
franchise-partnerit (paitsi Italiassa), franchise-partneri on myös 
velvoitettu soveltamaan tätä kuluttajaystävällistä sääntöä 
asiakkailleen. Jos asiakas palauttaa tuotteet franchise-partnerille 
palautusoikeustiedon perusteella, on franchise-partneri puolestaan 
oikeutettu palauttamaan nämä tuotteet Juice PLUS+ -yhtiölle. 
Franchise-partnerin on oman etunsa vuoksi varmistettava, että 
kuluttaja noudattaa palautusoikeusohjeen ehtoja. Juice PLUS+ ei 
ole velvoitettu ottamaan tuotteita takaisin, jos niitä ei ole 
palautettu palautusoikeusohjeiden ehtojen mukaisesti. 

7. SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTÄMINEN:

7.1. Tämä sopimus solmitaan määrittämättömäksi ajaksi.

7.2. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen 
lakisääteisten määräysten mukaan. 

7.3. Lisäksi molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen 
välittömästi, jos sopimuksen jatkaminen seuraavaan 
irtisanomisajankohtaan on yhdelle osapuolelle kohtuutonta toisen 
osapuolen käyttäytymisen vuoksi. Varoitus on ennen irtisanomista 
tarpeetonta, jos rikkomusta tai sen seurauksia ei voida hyvittää tai 
jos uhkaavan vahingon muoto tai aste vaatii sopimuksen 
päättämisen välittömästi. 

7.4. Jos franchise-partneri irtisanoo sopimuksen, Juice PLUS+ 
ostaa kaikki franchise-partnerin viimeisten 12 (kahdentoista) 
kuukauden sisällä hankkimat tuotteet takaisin. Tässä tapauksessa 
franchise-partnerille hyvitetään 90% alkuperäisen ostohinnan 
nettosummasta lähetyskulut vähennettynä. Tämä edellyttää 
kuitenkin, että tuotteet ovat ajanmukaisessa, uudelleen myytävässä 
ja täysin vauriottomassa kunnossa avaamattomissa pakkauksissa. 
Elintarvikkeiden myyntipäivän on oltava voimassa vielä ainakin 
kuusi kuukautta. Juice PLUS+ vähentää franchise-partnerille 
palautettavasta summasta kaikki franchise-partnerin palkkiot, 
hyvitykset, alennukset ja muut edut, joita palautetuille tuotteille oli 
myönnetty.  

7.5. Sopimuksen päättämisen jälkeen franchise-partneri, hänen 
avio- tai avopuolisonsa ja/tai hänen kotitalouteensa kuuluvat 
perheenjäsenet saavat tehdä uuden sopimushakemuksen vasta  
12 kuukauden kuluttua. In-persona-sääntöä (kohta 1.2) vastaan 
rikottaessa Juice PLUS+ -yhtiö pidättää oikeuden irtisanomiseen 
välittömästi tai myyntiorganisaation uudelleen järjestämiseen.

7.6. Sopimuksen päättämisen jälkeen franchise-partnerin 
myyntirakenne (asiakkaista ja franchise-partnereista koostuva 
downline) siirretään seuraavalle up-line-tasolle hänen yläpuolelleen. 
Toisenlainen sääntö pätee vain kohdassa 8.2 mainituista syistä. 



8. SOPIMUKSELLISEN OIKEUSASEMAN  
SIIRTÄMINEN, FRANCHISE-PARTNERIN KUOLEMA, 
SPONSOROINTILINJAN VAIHTO:

8.1.  Juice PLUS+ on oikeutettu siirtämään milloin tahansa 
sopimuksellisen oikeusaseman jatkajayhtiölle, joka jatkaa 
sopimuksellista liiketoimintaa samalla tavalla ja astuu kaikkien 
oikeuksien ja velvollisuuksien noudattajan tilalle. Jos franchise-
partneri ei hyväksy siirtoa ja ilmoittaa tästä välittömästi  
Juice PLUS+ -yhtiölle, sopimus päättyy seuraavaan 
irtisanomisajankohtaan.

8.2. Franchise-partnerin tehtävät ja velvollisuudet on suoritettava 
henkilökohtaisesti. Täten sopimussuhde päättyy franchise-
partnerin kuolemaan. Juice PLUS+ voi kuitenkin ehdottaa 
perintötodistuksen toimittavalle perijälle, että hän voi astua 
kuolleen franchise-partnerin oikeusasemaan, jos perijä täyttää 
Juice PLUS+ -yhtiön mukaan vaadittavat edellytykset.

8.3. Sponsorointilinjan vaihto, jolle franchise-partneri on osoitettu 
hakemuksessaan ilmoitetun sponsorin mukaan, ei ole mahdollista. 
Erityisesti kiellettyä on yllyttää franchise-partneria vaihtamaan 
sponsorointilinjaa. 

9. VANHENTUMINEN:

9.1. Kaikki vaatimukset tästä sopimussuhteesta vanhentuvat 
yhden vuoden kuluessa erääntymispäivästä tai yhden vuoden 
jälkeen ajankohdasta, jolloin vaatimuksiin oikeutettu osapuoli  
on saanut tietoonsa seikat, jotka aiheuttavat ne, jos  
osapuolen tietämättömyys ei ole seurausta huomattavasta 
huolimattomuudesta. 

10. SOPIMUKSEN KOHTIEN TAI MÄÄRÄYSTEN  
MUUTOKSET, KIRJALLINEN MUOTO, KÄYTETTÄVÄ 
OIKEUS, OIKEUSPAIKKA:

10.1. Jos Juice PLUS+ toteaa, että koska on molempien osapuolien 
etujen mukaista jatkaa yhtiön toimintaa tai sen markkinointia, on 
välttämätöntä muokata tämän sopimuksen, hyvityssuunnitelman 
tai ohjekirjan ehtoja, franchise-partnerille ilmoitetaan muutoksesta 
ajoissa kirjallisesti tai online-tilassa. Tällaisessa kirjeessä ilmoitetaan 
franchise-partnerille muutoksen voimaanastumisen ajankohdasta 
sekä sen vaikutuksesta, jos franchise-partneri ei vastusta muutosta 
kirjallisesti tai sähköpostitse yhden kuukauden  
sisällä kirjeen vastaanottamisesta. Jos osapuolet eivät pääse 
yhteisymmärrykseen, Juice PLUS+ ja franchise-partneri päättävät 
sopimussuhteen seuraavaan asianmukaiseen irtisanomispäivään. 

10.2. Muutokset ja täydennykset, joiden voimassaolo tulee vain 
osapuolien välille, vaativat toteutuakseen kirjallisen muodon. Tämä 
koskee myös kirjallisen muodon vaatimusta.

10.3. Oikeuspaikka on franchise-partnerin asuinpaikka. Sopimuksen 
kaikkiin vaatimuksiin ja riitaisuuksiin käytetään franchise-partnerin 
asuinpaikan oikeutta. 

11. LOPPUMÄÄRÄYKSET:

11.1. Sopimuksen osapuolet vahvistavat, että tämän sopimuksen, 
hyvityssuunnitelman, Social Media Codex -säännöksien ja 
ohjekirjan ohella ei ole sovittu muita sopimuksellisia päätöksiä. 

11.2. Jos yksi tämän sopimuksen määräys on mitätön, se ei vaikuta 
tämän sopimuksen muihin määräyksiin.
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