
 

CONTRACTUL DE PARTENER JUICE PLUS+ (“Contractul”) 

 

1. DECLARAȚIE PRIVIND SCOPURILE SOCIETĂȚII  

1.1. Juice Plus+ Company Ltd., înregistrată în Marea Britanie, cu sediul social la Londra W6 9HP, Waterfront 

Manbre Road, Hammersmith Embankment, (numită în continuare „Juice PLUS+”, „Compania”, „noi”) vinde 

consumatorilor direcți produse nutriționale și suplimente, prin vânzări directe. Sistemul de distribuție Juice 

Plus+ este alcătuit din Parteneri ai Juice Plus+ („Partneri”) care promovează vânzarea produselor Juice 

PLUS+  prin intermediul vânzărilor directe, prin colectarea comenzilor de la consumatorii finali. Sistemul de 

distribuție are la bază Contractul de Partener Juice Plus+, Regulile de conduită aplicabile („Regulile”) și 

Planul de recompensare („Planul”). Acest Plan stabilește atribuțiile Partenerilor în funcție de pozițiile 

ocupate în organizația de distribuție din cadrul Juice PLUS+.  În plus, Planul de recompensare Juice PLUS+ 

stabilește criteriile de performanță pe care trebuie să le îndeplinească Partenerul pentru a ocupa pozițiile 

disponibile în organizație și pentru a obține recompensele asociate îndeplinirii cu succes a îndatoririlor 

contractuale.  

1.2. Partenerul și Juice PLUS+ vor coopera în implementarea și realizarea sistemului de distribuție Juice 

PLUS+, precum și pentru a proteja integritatea acestuia. În acest scop, Partenerul va desfășura activitățile 

în calitate de persoană care lucrează pe cont propriu. Acest lucru presupune că doar o persoană fizică poate 

aplica pentru a deveni Partener. Partenerul va acționa numai în nume propriu și nu printr-un terț sau în 

numele unui terț. Partenerul va respecta obligațiile specifice din Regulile de conduită Juice PLUS+ aplicabile 

precum și orice alte instrucțiuni emise de Juice PLUS+.  Planul de recompensare, Regulile de conduită și 

toate instrucțiunile sunt parte integrantă a prezentului Contract.  

 

2. CUM DEVII PARTENER 

2.1. Mulțumim că te-ai înscris să devii Partener Independent Juice PLUS+ („Partener”). Vei deveni 

Partener doar după ce înregistrarea ta online, descrisă la punctul 4.1., s-a finalizat cu succes. Termenii 

aplicabili prezentului Contract se găsesc în acest Contract, în Planul de recompensare, Regulile de conduită 

și în orice alte instrucțiuni emise de Juice PLUS+.  La discreția noastră exclusivă este posibil să revizuim 

documentele de mai sus, așa că te încurajăm să vizitezi periodic pagina noastră de internet. Ești de acord 

cu faptul că este posibil să ți se ceară să urmezi cu succes o sesiune de instruire pentru a putea promova 

vânzarea de produse Juice PLUS+®, a recruta alte persoane pentru a deveni Parteneri sau pentru a primi 

compensația corespunzătoare de la Juice PLUS+ 

 

3.  PARTENERIATE ANTERIOARE 

3.1. Dacă nici tu și nici soțul/soția nu ați mai avut în trecut un Parteneriat cu Juice PLUS+, te rugăm să 

mergi la punctul 4. de mai jos. 

3.2. Dacă tu sau soțul/soția ați mai fost într-un Parteneriat cu Juice PLUS+ în ultimele 12 luni, Juice PLUS+ 

nu poate accepta un nou Parteneriat sub un Sponsor diferit decât după ce au trecut douăsprezece (12) luni 

de la data la care Parteneriatul respectiv a încetat în scris. Pentru orice Parteneriate anterioare, te rugăm 

să furnizezi informațiile solicitate mai jos:   

 



  
    

 

Parteneriatul tău anterior/al soțului sau soției 

ID: ___________________ Nume: _________________________________  

Data înscrierii: ___ /___ /_____.     

Data ultimei activități asociate acelui Parteneriat ___ /___  

 

4.   ÎNREGISTRARE, ÎNDATORIRI ȘI STATUTUL PARTENERULUI 

4.1. ÎNREGISTRARE 

Contractul va fi considerat ca încheiat cu succes dacă solicitantul a finalizat cu succes toți pașii necesari din 

formularul online de înregistrare publicat pe website de Juice PLUS+, a confirmat toți termenii Contractului 

dând click pe respectivul buton și l-a trimis la Juice PLUS+, și dacă Juice PLUS+ a confirmat și acceptat 

cererea de înscriere prin email. Planul de recompensare Juice PLUS+ poate fi descărcat și imprimat atunci 

când se încheie Contractul online.  

4.2. CERINȚE MINIME PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT  

a) Solicitantul trebuie să aibă vârsta legală (cel puțin 18 ani) și să aibă deplină capacitate juridică la data 

înscrierii.   

b) Solicitantul nu trebuie să fi fost activ sau implicat în Juice PLUS+ în ultimele 6 sau 12 luni (în funcție de 

nivelul indicat în Articolul 9.4 din Reguli) și să nu fi depus o altă cerere printr-un alt sponsor. În cazul 

încălcării acestei clauze, Juice PLUS+ are dreptul exclusiv de a rezilia prezentul Contract fără preaviz și/sau 

de a restructura rețeaua descendentă.   

c) Solicitantul nu trebuie să aibă nicio motivație personală care reprezintă, ar putea sau va constitui un 

conflict de interese cu Juice PLUS+. În principal solicitantul nu poate fi insolvent, nu trebuie să existe nicio 

procedură de insolvență în derulare și/sau solicitantul nu trebuie să aibă condamnări penale anterioare.  

d) Taxa de administrare către Juice PLUS+ trebuie să fie plătită atunci când îți depui cererea de înscriere.   

4.3. ÎNDATORIRI 

a) Activitatea de vânzări: Partenerul promovează colectarea comenzilor de produse Juice PLUS+ de la 

consumatorii finali.   

b) Crearea unei echipe: Partenerul poate crea și se poate ocupa de o echipă. Această echipă se va dedica 

exclusiv promovării vânzării de produse către consumatorii finali. În acest sens, Partenerul se va ghida 

folosind Planul de recompensare, Regulile și orice alte instrucțiuni Juice PLUS+.    

4.4. STATUT ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIATE  

a) Partenerul este o persoană fizică ce desfășoară activități independente și are obligația de a-și înregistra 

afacerea la autoritățile sau administrația fiscală competentă.   

b) Partenerul va trimite către Juice PLUS+ documentul confirmând înregistrarea sa în scopul plății taxelor 

asociate vânzărilor, atunci când i se solicită acest lucru.   



  
    

c) Singurele tale obligații financiare în temeiul acestui Contract în primele 12 luni (douăsprezece) sunt 

acelea de a achita taxa de administrare, conform mențiunilor de la clauza 4.7, și de a plăti doar acele 

produse pe care alegi să le cumperi de la Juice PLUS+ pentru consumul propriu.   

d) Partenerul răspunde de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de antreprenor, mai ales de plata 

impozitelor și de încheierea polițelor de asigurare profesională și pentru riscul personal, aplicabile și 

relevante (inclusiv, fără a se limita la acestea, pentru răspunderea în fața terților, accidente, sănătate și 

invaliditate, în caz de boală și pentru vârstă înaintată). De asemenea Partenerul va respecta cerințele 

naționale privind contribuțiile sociale, care intră în responsabilitatea sa.   

4.5. PERSOANĂ CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE  

În calitate de Partener, garantezi și te angajezi să fii un contractor independent, care lucrează pe cont 

propriu pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, stabilindu-ți, printre altele, programul de lucru, 

cât timp vrei să aloci afacerii, cheltuielile și metoda de lucru, atât timp cât respecți Regulile, prezentul 

Contract și legislația aplicabilă. În calitate de contractor independent nu ești un angajat, agent, deținător 

de franciză, fiduciar sau beneficiar al Juice PLUS+. Ai luat la cunoștință că, în calitate de contractor 

independent, nu vei avea drepturile sau beneficiile unui angajat Juice PLUS+ și nici nu poți avea vreo 

pretenție la acest lucru.  

4.6. TERITORIUL ȘI PREZENTAREA PRODUSELOR 

a) Este la latitudinea Partenerilor să își aleagă teritoriul de distribuție dintre toate țările în care activează 

Juice PLUS+, cu condiția ca Juice PLUS+ să își fi lansat oficial produsele în respectivele teritorii. Țările și 

documentele asociate acestora sunt publicate pe Biroul Virtual. În cazul în care se vor contacta clienți 

internaționali se vor folosi documentele și formularele disponibile pe Biroul Virtual pentru țările respective.  

b) Pentru promovarea produselor, Partenerul se va asigura că prezentarea acestora corespunde cu 

mențiunile autorizate privind sănătatea și nutriția, astfel cum sunt prezentate pe etichetele produselor, 

broșurile de produse, site-urile oficiale Juice Plus+ sau orice alte materiale aprobate de Companie pentru 

țara în care sunt comercializate. În cazul încălcării acestei clauze, Juice PLUS+ își rezervă dreptul de a rezilia 

Contractul cu efect imediat, fără preaviz.   

4.7. COMPORTAMENTUL FAȚĂ DE CONSUMATORI, ALTE ÎNDATORIRI ȘI LICENȚA  

a) Partenerul nu va avea un comportament care ar putea induce consumatorul în eroare cu privire la 

motivul pentru care acesta este contactat și va încheia prompt conversația atunci când consumatorul 

solicită acest lucru. Partenerul nu va contacta consumatorii finali prin telefon, email, rețele de socializare 

sau prin orice alt mijloc de comunicare, fără consimțământul expres al consumatorului. Atunci când își 

desfășoară activitatea de Partener, acesta nu va urmări și alte scopuri în afara celor de afaceri (e.g., 

religioase, politice sau ideologice). De asemenea, Partenerul se va abține de la a exprima convingeri 

personale care nu au legătură cu Juice PLUS+.  

b) Partenerul se va asigura că versiunea promovată a produselor este cea acceptată în țara respectivă. 

Partenerului nu îi este permis să exporte sau să importe produse, și nici să modifice eticheta acestora.  

c) Partenerul va plăti către Juice PLUS+ o taxă de administrare de 200 lei. După 12 luni de la data înregistrării 

cererii, Partenerul va plăti către Juice PLUS+ o taxă de administrare în valoare de 150 lei, în cazul în care 

dorește să continue să facă afaceri cu Juice PLUS+. În schimbul acestor taxe, Juice PLUS+ va sprijini 

Partenerul în promovarea vânzării de produse și în gestionarea consumatorilor finali. În cazul în care Juice 

PLUS+ nu acceptă înregistrarea inițială sau reînnoirea, taxa relevantă achitată va fi returnată. Dacă cererea 



  
    

este depusă la Juice PLUS+ după data de 25 septembrie, nu se va percepe o taxă anuală suplimentară 

pentru anul următor. În cazul în care taxa anuală de administrare nu a fost plătită la termenul scadent sau 

nu a fost plătită deloc, Juice PLUS+ își rezervă dreptul de a rezilia Contractul cu efecte imediate și fără 

preaviz. Ai dreptul de a rezilia Contractul fără niciun motiv în termen de 14 (paisprezece) zile de la data 

semnării acestuia, fără vreun cost. Pentru a-ți exercita acest drept de reziliere, trebuie să trimiți în scris 

notificarea ta de reziliere, la Juice PLUS+, prin: 

- email Franchise.ro@juiceplus.com 

- Waterfront Manbre Road, Hammersmith Embankment, London W6 9HP, telefon +40 316 304 264 

4.8. RETURNAREA PRODUSELOR COMANDATE DE CONSUMATORI 

Juice PLUS+ le oferă consumatorilor dreptul de revocare pe o perioadă de 30 de zile de la data livrării 

produselor. Termenii asociați acestui drept se regăsesc în formularul de comandă. Dacă un client 

returnează produsele Partenerului în baza informațiilor despre dreptul său de a anula comanda, Partenerul 

are la rândul său dreptul de a returna aceste produse către Juice PLUS+.  În considerarea interesului 

propriu, Partenerul se va asigura că dispozițiile cuprinse în Termenii și condițiile din magazinul online cu 

privire la dreptul de retragere din contract sunt respectate de consumator. Juice Plus+ nu este obligat să 

reprimească produsele care nu sunt returnate în conformitate cu prevederile cuprinse în Termenii și 

condițiile din magazinul online.  

5. ÎNȚELEGEREA OPORTUNITĂȚII DE AFACERI JUICE PLUS+  

5.1.  INFORMARE DILIGENTĂ  

Un parteneriat de succes cu Juice PLUS+ implică muncă asiduă, diligență și dezvoltarea competențelor de 

business pe măsură ce afacerea ta crește. Ești de acord să analizezi cu atenție toate documentele și 

ghidurile publicate de Juice PLUS+, pentru a cunoaște posibilele riscuri, beneficii, precum și toate Regulile 

aplicabile Parteneriatului tău.  

5.2. RECOMPENSAREA 

5.2.1. Prin activitățile de promovare a vânzărilor, Partenerul obține comisioane directe și indirecte din 

volumul vânzărilor de succes generate, care vor sta la baza recompensării acestuia.    

5.2.2 Partenerul va câștiga comisioane și, în plus, alte bonusuri, calculate conform Planului de 

recompensare, pe baza volumelor de vânzări de succes generate de Parteneri și de membrii din rețeaua sa 

descendentă. Partenerul va analiza extrasele remise și va informa prompt Juice PLUS+  în caz de obiecții, în 

termen de 1 (una) lună de la data plății compensației. Orice abuz sau manipulare pentru a genera câștiguri 

mai mari va duce la rezilierea Contractului. În cazul în care plata aferentă unei comenzi ajunge la colectare 

credite, Partenerul înțelege și este de acord că nu va fi câștigat comisionul eferent comenzii respective, 

sau, în cazul în care a fost deja plătit de Juice PLUS+ , că se va scădea din comisioanele viitoare.   

5.2.3. Ca urmare a structurii organizaționale a Juice PLUS+, Partenerilor li se poate cere să trimită codul de 

înregistrare în scopuri de TVA către Companie.    

5.2.4. Garantezi și ești de acord că Juice PLUS+ poate deducesau solicita returnarea oricărei recompensări 

plătite în plus de către Companie, în orice moment, în timpul sau după încetarea Contractului.  

5.3 VÂNZAREA PRODUSELOR 



  
    

Devenind Partener reprezinți marca Juice PLUS+ și ești de acord să promovezi vânzarea de produse Juice 

PLUS+® doar într-un mod care nu va afecta reputația Juice PLUS+, afacerea ta și afacerile Juice PLUS+ 

derulate de alți Parteneri. Vei avansa doar pe baza promovării vânzării de produse Juice PLUS® de către 

tine sau de către alți Parteneri pe care îi sponsorizezi, către consumatori finali, pentru consumul personal 

al acestora.  

5.4. CONCURENȚA ȘI CONFIDENȚIALITATEA 

5.4.1. Conform Regulilor, Partenerul nu are voie să promoveze sau să prezinte alte oferte împreună cu 

gama de produse oferite de Juice PLUS+. Partenerul va informa imediat Juice PLUS+, în scris, în legătură cu 

orice altă activitate suplimentară de acest tip.   

5.4.2. Partenerul nu îi va încuraja pe alți Parteneri Juice PLUS+ să vândă alte produse sau servicii sau să 

promoveze, în orice mod, alte produse sau servicii, pe lângă sau în locul activităților de afaceri Juice PLUS+. 

5.4.3. Pe perioada și după încetarea prezentului Contract, Partenerul va păstra confidențialitatea tuturor 

informațiilor legate de Juice PLUS+, clienți, afacere, aspecte financiare, produse, servicii, procese, 

echipament sau activități ale Juice PLUS+ sau ale altor companii din grupul Juice PLUS+ sau despre oricare 

dintre angajații, clienții, agenții, furnizorii acesteia/acestora, cu excepția cazului în care aceste informații 

sunt deja disponibile public. În plus, Partenerul poate folosi aceste informații doar în scopuri ce au legătură 

cu Juice PLUS+. 

5.4.4. Partenerul este de acord să nu intre într-o relație contractuală sau de afaceri cu un competitor 

Juice PLUS+ în următoarele 6 (șase) luni după încetarea prezentului Contract.  

 

 6.  PERIOADA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI  

Contractul se încheie pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la data acceptării cererii de înregistrare 

și poate fi reziliat de oricare dintre părți, cu efect imediat.  

 

7. TERMENUL DE PRESCRIPȚIE 

Orice pretenții derivate din prezentul Contract se vor prescrie în termen de 1 an de la scadență sau în 

termen de 1 an de la data la care persoana îndreptățită a cunoscut faptele care au generat respectivele 

pretenții, cu excepția situației în care necunoașterea faptelor de către persoana îndreptățită este motivată 

de gravă neglijență.  

 

8. MODIFICAREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SAU A REGULILOR, FORMA SCRISĂ, LEGISLAȚIA 

APLICABILĂ, JURISDICȚIA 

8.1. În cazul în care Juice PLUS+ constată că este necesară modificarea prevederilor din prezentul Contract, 

a Planului de recompensare sau a Regulilor, Partenerul va fi informat în scris cu privire la modificare, în 

timp util. În această comunicare Partenerul va fi notificat despre data la care aceste modificări intră în 

vigoare și de când produc efecte.   

8.3. Toate pretențiile și disputele generate de prezentul Contract vor fi reglementate de legislația din 

România și intră în jurisdicția exclusivă a instanțelor competente din România.  



  
    

 

9. PREVEDERI FINALE 

9.1. Părțile confirmă că prezentul Contract, Planul de recompensare, Regulile de conduită Juice PLUS+ 

precum și orice alte recomandări emise de Juice PLUS+ fac parte din relația contractuală în care au intrat.    

9.2. În cazul în care vreuna dintre prevederile din prezentul document nu mai este validă, acest lucru nu va 

afecta validitatea celorlalte prevederi din Contract.  

10. REVOCARE 

Ai dreptul de a revoca prezentul Contract (și de a-ți recupera banii achitați) în termen de 14 

(paisprezece) zile de la încheierea acestuia, printr-un preaviz trimis în scris către Juice PLUS+, la 

următoarea adresă: 

EMAIL Franchise.ro@juiceplus.com 

ADRESĂ  - Waterfront Manbre Road, Hammersmith Embankment, London W6 9HP,  

telefon +40 316 304 264 

După revocare ai dreptul de a-ți recupera integral sumele plătite de tine cu titlu de taxă de 

administrare către Juice PLUS+, în termen de 14 zile de la încheierea Contractului.  

 

Compania Juice Plus+  

 

Semnătură: 

Nume: Paul Anthony Jarvis 

Chief Operational Officer 


