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1.  DECLARAŢIA DE MISIUNE A 
CORPORAŢIEI

„Inspirăm un stil de viaţa sănătoas în jurul lumii.”
Credinţele noastre cheie continuă să dea tonul 
succesului. Avem la bază următoarele principii:

LONGEVITATE: Încă de la înfiinţare, ne-am preo-
cupat de bunăstarea pe termen lung a clienţilor, 
reprezentanţilor, angajaţilor şi partenerilor noştri.

AUTENTICITATE: Este imprimat în ADN-ul nostru 
să spunem ce facem şi să facem ce spunem în toate 
relaţiile noastre.

CALITATE: Ne străduim să le clienţilor noștri oferim 
produse şi servicii premium, sustenabile.

COMUNITATE: Stilul de viaţă sănătos necesită 
mai mult decât un corp sănătos; este nevoie de o 
comunitate de prieteni care împărtăşesc aceeaşi 
viziune şi au un scop comun.  Noi o numim Familia 
Juice Plus+. 

SIMPLITATE: Încercăm să facem totul cât se poate 
de simplu - de la menţinerea unei nutriţii echilibrate 
până la derularea unei afaceri proprii.

DESCHIDERE: Împărtăşim deschis credinţele noas-
tre de bază şi suntem deschiși la feedback legat de 
misiunea, produsele, serviciile şi compania noastră. 

2. INTRODUCERE 

În întregul document, termenii „Juice Plus+” sau 
„Compania” se referă la Compania Juice Plus+.

Regulile de conduită Juice Plus+ reprezintă o 
resursă esenţială pentru toţi Partenerii noștri, 
definind relaţia dintre Juice Plus+ și Partenerii săi 
și stabilind drepturile și responsabilităţile acestora 
din urmă când desfășoară afacerea Juice Plus+. 
Regulile  de conduită Juice Plus+, în forma lor 
actuală (și conform modificărilor aduse la libera 
sa alegere de Juice Plus+) sunt cuprinse în și sunt 
parte integrantă a Contractului de Partener Juice 
Plus+ și a Planului de recompensare Juice Plus+. În 
prezentele Reguli de conduită, de fiecare dată când 
se va folosi termenul de „Reguli”, acesta se va referi 
colectiv la Contractul de Partener Juice Plus+ și la 
Planul de recompensare Juice Plus+. Fiecare Par-
tener Juice Plus+ are responsabilitatea să citească, 
să înţeleagă, să adere la și să se asigure că a luat la 
cunoștinţă și că își derulează activitatea respectând 
cea mai recentă versiune a Regulilor de conduită 
Juice Plus+. Cea mai recentă versiune a Regulilor 
de conduită Juice Plus+ înlocuiește toate celelalte 
versiuni, fiind disponibilă la Biroul virtual pentru 
Partenerii Juice Plus+ (Virtual Office – VO) www.
juiceplusvirtualoffice.com. Partenerii Juice Plus+ 
vor verifica periodic biroul virtual, pentru a fi la 

curent cu noul conţinut, cu buletinele informative 
speciale și cu comunicările urgente. Juice Plus+ are 
libertatea absolută de a modifica aceste Reguli, 
politici și ghiduri din când în când. Însă modificările 
și noile Reguli vor fi prospective, adică nu se aplică 
comportamentului din trecut. 

3. CUM DEVII PARTENER JUICE PLUS+

3.1 Cerinţe pentru a deveni Partener  
O persoană care dorește să aplice pentru a deveni 
Partener Juice Plus+ („Solicitant) trebuie:

a)  Să aibă cel puţin 18 ani și capacitate juridică 
deplină; 

b)  Să fie sponsorizat de un Partener Juice Plus+ 
(„Sponsorul”);

c)  Să aibă adresa de reședinţă într-una din ţările în 
care operează Juice Plus+;

d)  Să aibă o adresă de email validă și unică; 
e)  Să aibă un cont bancar personal în ţara de 

reședinţă; 
f)  Să nu fi fost sponsorizat de un Partener Juice 

Plus+ în ultimele 12 luni;
g)  Să trimită un Contract de Partener Juice 

Plus+ completat corespunzător, din ţara sa de 
reședinţă.

Indiferent de cele de mai sus, Juice Plus+ stabilește, 
la discreţia sa exclusivă, dacă acceptă sau nu 
Solicitantul. 

3.2  Nu există nicio cerinţă de a achiziţiona produse, 
materiale sau servicii

Pentru a deveni Partener Juice Plus+ nu trebuie 
să faci o cumpărătură obligatorie. Sponsorii nu le 
vor cere Solicitanţilor să cumpere produse sau alte 
materiale sau servicii, fie că sunt produse sau nu de 
Juice Plus+, pentru a deveni Partener Juice Plus+. 

3.3 Taxa anuală de administrare
Partenerilor li se va percepe o Taxă Anuală de 
Administrare pentru procesarea informaţiilor din 
Biroul virtual și pentru alte servicii, atunci când 
se înscriu să devină Parteneri și la fiecare dată 
aniversară a Contractului iniţial de Partener. Taxa 
Anuală de Administrare trebuie să fie plătită doar 
de respectivul Partener și nu poate fi plătită de un 
altul. Dacă Taxa Anuală nu a fost plătită în termen 
de 30 de zile de la data aniversării Contractului 
iniţial de Partener, Contractul de Partener 
va fi suspendat, și toate 
drepturile Partenerui, 
inclusiv dreptu-
rile de a primi 
comisioane și 
bonusuri și de 
a sponsoriza 
noi Parte-
neri vor 
fi puse în 
așteptare 
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până la plata Taxei Anuale de administrare. Dacă 
acesta nu este plătită în termen de 90 de zile de 
la data aniversării Contractului iniţial de Partener, 
Contractul va fi reziliat. 

3.4 Câte un ID de Partener de persoană
O persoană poate deţine, opera și sprijini un singur 
ID de Partener Juice Plus+. Dacă cineva trimite mai 
multe Contracte de Partener Juice Plus+, primul 
Contract primit și acceptat va reprezenta ID-ul valid 
de Partener. 
Partenerul de viaţă, soţul/soţia sau orice altă 
persoană care locuiește sub același acoperiș cu un 
Partener poate aplica pentru a deveni Partener doar 
sub același Sponsor ca și Partenerul original sau sub 
Partenerul existent. Dacă doi parteneri se căsătoresc 
sau devin parteneri de viaţă, ei vor continua să 
funcţioneze pe propriile lor ID-uri individuale.
Copiii Partenerilor care îndeplinesc limita de vârstă 
de la Regula 3.1 a) pot să aibă o afacere separat 
și diferit de genealogia părinţilor lor, doar dacă nu 
locuiesc în același loc cu aceștia și nu participă activ 
sau nu sprijină în orice mod ID-ul de partener al 
părinţilor lor. 

3.5 Transferul statutului de Partener
Transferul oricărui drept sau interes asociat statutu-
lui de Partener nu este permis fără consimţământul 
prealabil, în scris, al Juice Plus+, la discreţia sa 
exclusivă. 
Realizările Partenerului sunt specifice fiecărui indi-
vid și, prin urmare, în cazul în care este autorizată o 
cedare sau un transfer, statutul și beneficiile obţinu-
te de Partener nu sunt neapărat transferabile odată 
cu statutul de Partener. Este posibil ca persoana 
care își asumă responsabilitatea să trebuiască să 
realizeze toate calificările pentru statutul respec-
tiv și toate cerinţele pentru câștigurile aferente 
statutului, după realizarea cedării sau a transferului. 
În cazul în care Juice Plus+ află de vreun drept sau 
interes asociat statutului de Partener care a fost 
transferat fără consimţământul Juice Plus+, acesta 
poate aplica sancţiuni pentru ID-ul transferat și 
pentru toţi Partenerii implicaţi. 

4.  DERULAREA UNEI AFACERI 
JUICE PLUS+

4.1 Respectarea Regulilor
Partenerii vor respecta Regulile precum și toate 
legile și reglementările locale aplicabile afacerii lor 
Juice Plus+. Partenerii Juice Plus+ nu vor încuraja 
alţi parteneri Juice Plus+ să încalce Regulile  sau 
orice alte prevederi legislative. Acţiunile persoane-
lor care asistă un Partener, sau ale unei persoane 
din aceeași locuinţă care, dacă ar fi fost făcute de 
Partener, ar fi reprezentat o încălcare a Regulilor, 
vor fi considerate ca fiind o încălcare realizată de 
Partener. 

4.2 Minorii
Partenerii nu vor recruta sau sponsoriza persoane 
care sunt sub limita de vârstă a majoratului din ţara 
unde își desfășoară activitatea (de obicei 18 ani).

4.3 Sponsorizarea 
Partenerii au dreptul, dar nu și obligaţia, de a înrola 
alte persoane pentru a deveni Partener Juice Plus+, 
oferindu-le sprijin și instruire despre produse și 
despre afacerea Juice Plus+, pentru a dezvolta o 
organizaţie de vânzări. Fiecare potenţial Partener 
are dreptul final de a-și alege Sponsorul și va fi pus 
sub Sponsorul menţionat în timpul procesului de 
înrolare.  

4.3.1 Nicio recompensare pentru sponsorizare
Partenerii nu vor primi nicio recompensare pentru 
înscrierea sau sponsorizarea altor Parteneri. 
Nivelul de recompensare pe care îl poate obţine un 
Partener conform Planului de recompensare Juice 
Plus+ depinde doar de propriile vânzări de produse 
și de cele ale organizaţiei sale de vânzări. 

4.3.2 Instruire și suport
În calitate de sponsor, Partenerul va asigura 
instruire și suport corespunzător, în mod continuu. 
Acestea includ (fără a se limita la cele de mai jos):
a)  Prezentarea Regulilor Juice Plus+ și a practicilor 

sănătoase de afaceri
b)  Oferirea de instruire despre produsele Juice Plus+ 

și despre cum se folosesc acestea
c)   Oferirea periodică a sesiunilor de instruire, 

precum și altor îndrumări și încurajări pe 
aspecte organizaţionale sau legate de vânzări 

d)  Păstrarea unei legături continue cu Organizaţia 
de vânzări și disponibilitatea de a răspunde la 
întrebări.

Niciun Sponsor nu poate cere vreo plată, indiferent 
de forma acesteia, pentru instruire și suport. 

La cererea Juice Plus+, Sponsorii trebuie să poată 
oferi dovezi privind respectarea acestei reguli. 
Compania Juice Plus+ își rezervă dreptul de a 
lua măsuri disciplinare atunci când consideră că 
Partenerul a încălcat această regulă, inclusiv prin 
retrogradarea la un statut inferior, suspendarea câș-
tigurilor, anularea calificărilor pentru bonusuri (e.g. 
Bonus de investiţie în afacere „BIB”) și suspendarea 
sau rezilierea Contractului de Partener.

4.3.3 Păstrarea liniilor de sponsorizare
Relaţia, păstrarea și protejarea liniilor de sponso-
rizare sunt fundamentale pentru afacerea Juice 
Plus+. În acest sens, schimbarea sponsorului este 
dăunătoare pentru integritatea afacerii Juice 
Plus+, fiind permisă doar într-un număr limitat de 
cazuri (a se vedea Regula 4.3.5), și întotdeauna la 
discreţia exclusivă a Juice Plus+. 

4.3.4 Îndemnarea schimbării Sponsorilor
Un Partener nu poate încuraja, solicita, indemna 
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sau ajuta în orice alt mod un Partener pentru a-și 
schimba Sponsorul sau linia de sponsorizare.

4.3.5 Schimbarea Sponsorului. Un partener 
care dorește să își schimbe Sponsorul trebuie să 
resemneze Contractul, apoi să respecte Perioada 
de inactivitate (a se vedea Regula 9.4), înainte de a 
aplica pentru un nou statut de Partener, sub un nou 

Sponsor. 

4.3.5 Schimbarea 
Sponsorului
Un partener care dorește 
să își schimbe Sponsorul 
trebuie să resemneze 
Contractul, apoi să 
respecte Perioada de 
inactivitate (a se vedea 

Regula 9.4), înainte de 
a aplica pentru un nou 

statut de Partener, sub un nou 
Sponsor. 

4.4 Statutul de Contractor Independent
Partenerul este un Contractor independent, care 
lucrează pe cont propriu. Contractul încheiat între 
Juice Plus+ și Partenerii săi nu creează o relaţie 
angajator/angajat, un parteneriat sau o asociaţie în 
participaţiune (joint venture) între Companie și Par-
tener. Partenerii nu vor fi trataţi ca angajaţi în scop 
de servicii sau de impozitare a veniturilor acestora. 
Partenerul nu are nicio autoritate (explicită sau 
implicită) de a obliga Compania să se ţină de nicio 
obligaţie. Fiecare Partener își va stabili propriile 
obiective, propriul program de lucru și metodele 
de vânzare, atât  timp cât respectă Regulile  și 
legislaţia aplicabilă. 

4.5 Înregistrarea afacerii
Dacă este necesar conform legislaţiei naţionale, 
Partenerii își vor înregistra afacerea pe cont propriu 
la Autorităţile locale și/sau la Administraţia fiscală. 
Partenerii vor transmite către Juice Plus+, la cerere, 
dovada înregistrării. Partenerii răspund exclusiv de 
raportarea corectă a venitului lor și de plata taxelor. 

4.6 Modificarea datelor personale 
Partenerii se vor asigura întotdeauna că datele lor 
din Biroul virtual sunt corecte și adevărate. Dacă 
datele lor personale se modifică, ca de exemplu 
numărul de telefon, adresa, detaliile bancare sau 
adresa de email, aceste modificări trebuie făcute 
cât mai repede posibil. 

4.7  Asociaţia companiilor de vânzări directe
Atunci când își derulează afacerea Juice Plus+, 
Partenerul va respecta cu stricteţe Regulile  de 
conduită stabilite de Asociaţia Europeană de 
Vânzare Directă (SELDIA) și Asociaţia companiilor 
de vânzări directe din respectiva ţară. 

4.8 Afacere internaţională

Partenerul nu va derula nicio activitate de afaceri 
legată de Juice Plus+ într-o ţară care încă nu a fost 
deschisă oficial pentru afaceri de Juice Plus+. Lista 
ţărilor deschise se găsește în Biroul virtual.

5. RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR

5.1 Păstrarea reputaţiei și a imaginii Juice Plus+
În orice moment Partenerii se vor comporta și își 
vor desfășura afacerea într-o manieră corectă din 
punct de vedere etic, moral, juridic și financiar, fără 
a se implica în vreo activitate care ar putea afecta 
renumele sau imaginea Juice Plus+, produsele sale, 
marca sa înregistrată sau alţi Parteneri. 
Atunci când își derulează activitatea, Partenerii nu 
se vor implica și nu vor participa la nicio practică 
înșelătoare, frauduloasă sau ilegală, și nici nu îi vor 
încuraja sau ajuta pe alţii să facă acest lucru. De 
asemenea, Partenerii se vor abţine de la exprimarea 
credinţelor personale (e.g., religioase, politice sau 
ideologice) care nu au legătură cu Juice Plus+. 
Partenerii se vor abţine de la a vorbi de rău și de la 
a face remarci înjositoare sau negative despre Juice 
Plus+, produsele sale, alţi Parteneri sau despre 
angajaţii Juice Plus+.

5.2 Conflictul de interese – Nesolicitarea 
a)  Partenerul poate să promoveze și să vândă alte 

produse și servicii, atunci când acestea nu con-
curează cu produsele, serviciile sau oportunitatea 
de afaceri a Juice Plus+. Însă aceste produse 
sau servicii nu pot fi prezentate sau promovate 
împreună cu produsele sau serviciile oferite de 
Juice Plus+.

b)  Partenerii de la nivelul de SC sau mai sus nu vor 
participa în niciun mod, nici direct și nici indirect, 
nici personal și nici printr-o altă rudă sau compa-
nie, într-o altă companie de vânzări directe, și nu 
vor promova sau vinde produsele sau serviciile 
unei astfel de companii. 

c)  Partenerii nu pot, în nicio formă, să recruteze, 
solicite sau să sponsorizeze, direct sau indirect, 
un Partener sau un client, pentru a promova, 
vinde sau cumpăra produsele sau serviciile unei 
alte companii de vânzări directe, și nici nu pot 
încuraja un alt Partener sau client să facă acest 
lucru. 

5.3  Comportamentul faţă de angajaţii Juice Plus+
Juice Plus+ și-a asumat un angajament pentru inte-
gritate și pentru a le oferi angajaţilor săi un loc de 
muncă unde nu există discriminări și hărţuire. Prin 
urmare, niciun Partener și nicio altă persoană care 
îl/o asistă, nu va avea un comportament pe care 
Juice Plus+ îl consideră, la discreţia sa exclusivă, 
ca fiind discriminare, abuz sexual sau orice tip de 
abuz, împotriva unui angajat Juice Plus+. 

5.4 Confidenţialitatea 
Pentru a proteja drepturile de proprietate intelec-
tuală și fondul comercial al Juice Plus+, precum 
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și oportunitatea de afacere și de a obţine afaceri 
pe care o oferă, și în completarea oricăror alte 
restricţii sau interdicţii incluse într-un Contract cu 
Juice Plus+ sau în orice reguli aplicabile, în timpul 
renunţării sau rezilierii relaţiei contractuale cu 
Juice Plus+  niciun Partener nu va folosi, direct sau 
indirect, informaţii despre identitatea, datele de 
contact, relaţiile de sponsorizare sau orice alte in-
formaţii relevante personale sau de afaceri, despre 
niciun Partener sau client, care au fost obţinute sau 
derivate din această activitate, pentru niciun alt 
motiv în afară de promovarea și vânzarea produse-
lor Juice Plus+  și de derulare a afacerii Juice Plus+.

5.5 Confidenţialitatea datelor
Juice Plus+ colectează, procesează și împărtășește 
„Informaţiile cu caracter personal” (e.g., nume, 
adresă poștală, adresă de email, număr de telefon, 
informaţii bancare și despre cardul bancar) de la 
clienţii și Partenerii săi, conform Politicii de con-
fidenţialitate disponibilă la https://www.juiceplus.
com/ro/ro/franchise/privacy-policy.
Când își desfășoară activitatea Juice Plus+, 
Partenerii pot primi informaţii cu caracter personal 
de la Juice Plus+, despre alţi Parteneri, clienţi sau 
persoane recomandate care și-au exprimat inte-
resul faţă de produsele sau afacerea Juice Plus+. 
Partenerii pot folosi aceste informaţii doar pentru a 
vinde sau a promova produsele sau afacerea Juice 
Plus+. Partenerii pot colecta, procesa sau trans-
mite informaţiile cu caracter personal de la alte 
persoane doar atunci când promovează produsele 
sau oportunitatea de afacere Juice Plus+, ca de 
exemplu atunci când colectează datele de contact 
sau informaţii despre plată de la Clienţi pentru a 
procesa comenzile de produse, și atunci când au 
primit consimţământul clar al respectivei persoane 
pentru a-i folosi datele cu caracter personal. Când 
vine vorba de Informaţiile cu caracter personal 
obţinute (de la Juice Plus+ sau din alte surse), 
Partenerii vor respecta procedura de procesare 
a datelor aplicabilă Partenerilor, disponibilă în 
Biroul Virtual, precum și legile aplicabile privind 
confidenţialitatea și protecţia datelor; în plus, vor 
lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura 
Informaţiile cu caracter personal. 
Partenerii nu au voie să folosească, să facă schimb 
de sau să transfere în orice alt mod Informaţiile cu 
caracter personal culese de la Clienţi sau alţi Par-
teneri cu terţi, decât dacă are legătură cu afacerea 
Juice Plus+. 

6.  PROMOVAREA AFACERII TALE 
JUICE PLUS+

6.1 Interviurile și întrebările din presă
Partenerii nu vor solicita și nu vor răspunde la între-
bări din presă cu privire la Juice Plus+, produsele 
sau afacerea sa. Aici intră, fără limitare, programele 
canalelor de televiziune sau radio, podcast-uri sau 
materiale tipărite. Doar Juice Plus+ sau persoana 

desemnată de aceasta are dreptul de a vorbi cu sau 
a scrie presei pentru sau în numele Juice Plus+ sau 
al oricăror altor filiale ale acesteia, pentru a se asi-
gura că se transmit informaţii corecte și consecven-
te către public, dar și pentru a asigura o imagine 
publică corespunzătoare a mărcilor noastre. Orice 
întrebări venite din partea presei, indiferent de tipul 
acesteia, vor fi redirecţionate imediat către De-
partamentul de conformitate sau către Directorul 
regional relevant din cadrul Companiei Juice Plus+. 
6.2 Folosirea proprietăţii intelectuale 
Partenerii pot folosi doar proprietatea intelectuală 
Juice Plus+ (precum numele companiei, denumirea 
comercială, numele produselor, numele comerciale, 
mărcile înregistrate și trade dress) pe care Juice 
Plus+ le pune la dispoziţie pentru a fi descărcate de 
pe Biroul virtual (VO) www.juiceplusvirtualoffice.
com. Folosirea proprietăţii intelectuale, inclusiv 
a imaginilor cu alte persoane sau companii, este 
interzisă, cu excepţia cazurilor în care este autorizat 
expres de proprietarul proprietăţii intelectuale. 

6.3 Poze, filmuleţe și înregistrări audio
Partenerii pot publica materiale audio/video pe 
website-urile sau platformele lor de socializare, 
precum Facebook, YouTube sau Instagram, cu 
condiţia să respecte Regulile, toate prevederile 
legale privind confidenţialitatea și politicile asociate 
platformelor de social media, atunci când folosesc 
poze sau înregistrări cu alte persoane.
În cazul în care Compania Juice Plus+ descoperă 
că înregistrările sau imaginile încalcă Regulile, 
legea sau drepturile legale ale altor persoane, sau 
că prezintă riscul de a prejudicia reputaţia, marca 
sau imaginea Juice Plus+, Compania are dreptul 
de a cere (fără vreo răspundere) ștergerea acelor 
imagini sau înregistrări. 

6.4 Reclama plătită
Partenerii nu pot folosi reclame plătite care promo-
vează în mod direct produsele și/sau oportunitatea 
de afaceri Juice Plus+. Aici intră, fără limitare, 
„reclamele sponsorizate din online”, „plătește 
pentru un click” sau „căutare plătită” pentru Social 
Media sau Motoarele de căutare. 

6.5 Afirmaţiile și menţiunile 
Afirmaţiile constituie orice reprezentare, testimo-
nial, declaraţie, istorie, imagine sau filmuleţ despre 
produsele sau oportunitatea de afacere Juice Plus+, 
făcute în scris sau oral, direct sau indirect. Afirma-
ţiile pot include simple propoziţii despre beneficiile 
produselor, sau fotografii dinainte și de după 
rezultate. La menţiuni se încadrează și descrierea 
rezultatelor obţinute cu ajutorul oportunităţii de 
afaceri Juice Plus+, precum veniturile sau stilul de 
viaţă. Pe lângă regulile specifice aplicabile afirma-
ţiilor, toate trebuie să fie legale, adevărate și să nu 
inducă în eroare. 

6.5.1 Menţiunile despre produse
Partenerii pot împărtăși experienţa avută cu 

http://www.juiceplusvirtualoffice.com
http://www.juiceplusvirtualoffice.com
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produsele Juice Plus+, însă se vor obţine de la a 
face comentarii generale sau specifice cu privire la 
performanţele unui anumit produs Juice Plus+. 
Partenerii pot face doar acele menţiuni autorizate 
despre beneficiile nutriţionale și de sănătate 
prezente pe eticheta produselor, în broșurile cu 
produse, pe pagina oficială a Juice Plus+ sau în alte 
materiale aprobate de Companie pentru ţara în 
care sunt elaborate. 
- Menţiunea de sănătate este orice menţiune 
despre relaţia dintre produsul Juice Plus+ și sănăta-
te;
- Menţiunile privind beneficiile nutriţionale 
reprezintă orice afirmaţie care declară, sugerează 
sau insinuează că un produs Juice Plus+ are 
anumite proprietăţi nutriţionale benefice ca urmare 
a energiei (valorii calorice) pe care o oferă sau nu, 
sau a nutrienţilor pe care îi conţine sau nu. 
Atunci când se referă la produsele Juice Plus+, Par-
tenerii se vor abţine și de la a face vreo menţiune 
cu caracter medical. Acestora nu le este permis să 
afirme sau să insinueze că produsele previn, ajută la 
diagnosticarea, tratarea sau vindecarea vreunei boli 
sau afecţiuni medicale. În niciun caz nu vor exista 
afirmaţii sau insinuări care sugerează contrariul. 
De asemenea, Partenerii nu au voie să transmită 
impresia că produsele Juice Plus+ sunt egale cu 
fructele și legumele proaspete. Partenerii pot 
face doar acele afirmaţii prezentate pe eticheta 
produsului, în broșura produsului, pe pagina oficială 
sau în alte materiale Juice Plus+.

6.5.2 Afirmaţiile privind pierderea și menţinerea 
greutăţii
Afirmaţiile privind pierderea în greutate sau 
controlul greutăţii nu se pot referi doar la folosirea 
sau la performanţa produselor Juice Plus+, inclusiv 
a produselor înlocuitor de masă Juice Plus+. Chiar 
dacă sunt adevărate, testimonialele persoanelor 
care au slăbit ar trebui comparate cu buna practică 
medicală și nutriţională. 
Toate afirmaţiile privind pierderea sau controlul 
greutăţii se vor referi la înlocuirea uneia (pentru 
controlul greutăţii) sau a două mese (pentru slăbit) 
ale unei alimentaţii cu aport caloric limitat, cu un 
înlocuitor Juice Plus+, împreună cu un aport cores-
punzător de lichide, o dietă echilibrată, mișcare și 
odihnă.
Nicio reprezentare privind pierderea în greutate nu 
se va referi la un procent sau o cantitate slăbită. 
Afirmaţiile nu vor garanta slăbirea unui anumit 
număr de kilograme. 

6.5.3 Folosirea imaginilor înainte și după
Atitudinea Juice Plus+ în ceea ce privește folosirea 
imaginilor înainte și după este aceeași ca și în cazul 
afirmaţiilor. Prin urmare, Partenerii se vor asigura că 
respectă cerinţele Regulii de la secţiunea 6.5. Ima-
ginile nu vor exagera performanţa produsului sau 
a programului de control al greutăţii, iar Partenerii 
trebuie să se asigure că au dovezi relevante pentru 
a fundamenta impresia creată de poze. 

Atunci când folosesc o poză cu o altă persoană, ca 
de exemplu un client, Partenerii se vor asigura că 
au dreptul de a folosi respectiva imagine, conform 
Regulii 6.2.

6.5.4 Afirmaţiile privind veniturile și 
stilul de viaţă
Afirmaţia privind veniturile 
și stilul de viaţă reprezintă 
orice afirmaţie explicită 
sau implicită referitoare 
la stilul de viaţă sau 
veniturile reale sau 
potenţiale ale unui 
Partener, obţinute prin 
oportunitatea Juice 
Plus+. Aici intră și orice 
imagini cu case, mașini, 
vacanţe sau yahturi. Este 
important ca Partenerii 
să creeze așteptări reale și 
adevărate despre oportunita-
tea de afaceri Juice Plus+, și să nu 
lase impresia că un anumit nivel 
de venituri sau stil de viaţă este 
garantat sau ușor de obţinut. Orice 
afirmaţie privind stilul de viaţă 
făcută de un Partener care este 
cel puţin la nivelul SSC va fi însoţită 
de următoarea notă de declinare a 
răspunderii (disclaimer): „Venitul sau stilul 
de viaţă sugerat este aplicabil doar pentru mine, 
nefiind tipic sau o medie.”

6.6 Materialele și instrumentele promoţionale
Compania Juice Plus+ produce și le pune la dispo-
ziţie Partene rilor instrumente și materiale pro-
moţionale, pe care aceștia să le folosească atunci 
când fac reclamă sau când promovează afacerea și 
produsele Juice Plus+. 
Partenerii își pot realiza propriile materiale sau 
instrumente, inclusiv sesiuni de instruire, dacă aces-
tea respectă regulile și sunt folosite strict pentru 
promovarea și vânzarea produselor Juice Plus+, 
pentru construirea afacerii sau pentru instruirea 
și motivarea propriei organizaţii. Partenerul nu 
are dreptul să perceapă vreun comision sau taxă 
pentru materialele sau instrumentele produse. 
În cazul în care Compania stabilește că materialele 
sau instrumentele create de Partener încalcă 
Regulile, legislaţia sau drepturile legale ale altor 
persoane, sau că riscă să afecteze reputaţia, marca 
sau imaginea Juice Plus+, Compania are dreptul 
(fără vreo răspundere) de a-i cere Partenerului 
să înceteze folosirea sau vânzarea respectivelor 
materiale sau instrumente. 

6.7 Folosirea Social Media sau a reţelelor sociale
Atunci când folosesc platformele de social media 
sau reţelele sociale ca Facebook, Instagram, What-
sApp sau Twitter pentru a promova produsele și/
sau oportunitatea de afaceri Juice Plus+, Partenerii: 
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a)   Se vor identifica în mod clar ca „Partener 
Independent Juice Plus+”;

b)  Nu vor folosi mărcile înregistrate Juice Plus+ la 
adresa lor de email, în numele de utilizator, în 
numele grupurilor, pe pagina de afaceri sau la 
numele site-ului;

c)  Pot să își prezinte propriile istorii, fotografii și 
filmuleţe care le prezintă experienţa cu Juice 
Plus+, respectând Regulile referitoare la Propri-
etatea intelectuală și la Afirmaţii și Menţiuni (a 
se vedea Regula 6.2 & 6.5);

d)  Pot distribui, republica, pune un hashtag sau 
un link către website-urile și postările oficiale 
ale Companiei, precum și imagini, filmuleţe 
și materiale de suport a afacerii furnizate și 
aprobate de Companie;

e)  Trebuie să respecte Regula 5.5 atunci când dis-
tribuie, publică sau redistribui istorii, poze sau 
filmuleţe ale altor Parteneri sau altor persoane;

f)  Pot ilustra sau face reclamă produselor Norme-
le. Însă informaţiile despre preţuri sau ofertele 
promoţionale nu pot fi arătate sau realizate pe 
platformele de socializare. Toate tranzacţiile 
de vânzări se vor face pe site-urile oficiale de 
comerţ electronic ale companiei Juice Plus+;

g)  Sunt interzise comunicările comerciale 
nesolicitate, ca spam-urile sau 

etichetele. Te vei asigura că ai 
permisiunea de a contacta 

persoanele și vei respecta 
orice cerere de încetare a 
dialogului;
h) Nu vor desfășura 
activităţi de vânzare sau 
recrutare pe site-uri pu-
blice, cum ar fi: forumuri 
publice, grupuri, grupuri 
de mesaje (message 

boards), bloguri sau 
secţiuni de comentarii. 

Dacă cineva își exprimă 
interesul pentru produsele 

sau oportunitatea de afaceri, 
veţi continua discuţia în privat, 

comunicând personal, sau într-un mediu 
închis (prieteni/urmăritori);
i)  Nu vor publica comentarii dăunătoare sau 

negative despre alte persoane, companii sau 
produse ale unei alte companii;

j)  Vor respecta toate prevederile legislative 
privind confidenţialitatea, precum și toţi 
termenii de utilizare, termenii și condiţiile, liniile 
directoare sau orice alţi termeni similari din 
politicile platformelor de social media.

Compania își rezervă dreptul de a stabili, la discre-
ţia sa absolută, dacă postările, înregistrările sau 
mesajele încalcă Regulile sau dacă aduc prejudicii 
reputaţiei sau imaginii Juice Plus+, și își rezervă 
dreptul (fără a implica vreo răspundere) de a cere 
ștergerea acelor postări, imagini sau înregistrări. 

6.8 Website-urile Partenerilor
Juice Plus+ oferă fiecărui Partener un website 
oficial, personalizat, de Partener Juice Plus+.  
Dacă Partenerii doresc să își creeze propriul 
website (website privat), ei trebuie să respecte 
următoarele reguli:
a)  Partenerii nu vor folosi Proprietatea intelec-

tuală a Juice Plus+, așa cum este definit la 
Regula 6.2, în numele domeniului (URL), în 
titlurile vreunei pagini (inclusiv, fără a se limita 
la aceasta, în cel al paginii de pornire) sau 
Meta data și etichete către imagini. 

b)  Website-ul privat nu poate conţine mărcile 
înregistrate ale Companiei sau orice conţinut 
sau material protejat prin drepturi de autor, și 
nu poate include informaţii despre companie, 
produsele și afacerea sa.

c)  Partenerii pot aplica pentru a afișa un link/
reclamă de tip banner pe Website-ul lor 
oficial de Partener Juice Plus+, cu aprobarea 
Companiei. Orice altă trimitere, pe website-ul 
lor privat, făcută direct sau indirect, către 
produsele sau oportunitatea de afaceri Juice 
Plus+, reprezintă o încălcare a regulilor.

d)  Tranzacţiile de vânzări nu se pot derula pe 
niciun website privat. Toate tranzacţiile de 
vânzări se vor desfășura folosind site-urile 
oficiale de comerţ electronic ale companiei 
Juice Plus+. 

e)  Partenerii vor afișa pe website-ul lor privat, 
într-un loc vizibil, o „Declaraţie privind 
confidenţialitatea”, prin care vizitatorii sunt in-
formaţi dacă sunt culese informaţii cu caracter 
personal, câte informaţii sunt folosite și cum 
pot, în orice moment, să solicite ca informaţiile 
lor cu caracter personal să nu mai fie folosite. 

6.9 Furnizorii de servicii care generează contacte
Partenerii care folosesc contacte (lead-uri) (precum 
adrese de email) de la terţi sau furnizori de servicii, 
vor verifica dacă contactele obţinute de la acești 
furnizori au fost obţinute în mod corespunzător și 
că respectivul contact și-a dat consimţământul clar 
(„a optat pentru”) a primi mesaje comerciale, în 
scopul în care Partenerul intenţionează să contac-
teze respectivul contact. Este obligaţia Partenerului 
de a cunoaște și a respecta toate prevederile 
legislative în vigoare privind confidenţialitatea, și 
să se asigure și că cei cu care lucrează fac același 
lucru. Atunci când se folosesc servicii de generare 
de contacte, acţiunile sau omisiunile furnizorului 
vor fi considerate ca fiind acţiuni sau omisiune ale 
Partenerului din perspectiva respectării Regulilor. 
Partenerilor le este interzis să vândă contacte (cum 
ar fi date despre clienţi) sau să obţină o compensa-
ţie, directă sau indirectă, pentru recomandări care 
duc la vânzarea de contacte. 

6.10 Centrele comerciale 
Juice Plus+ încurajează puternic promovarea și vân-
zarea produselor sale printr-o abordare de la om 
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la om, și pe website-ul oficial de comerţ electronic 
al companiei.  Ca parte a eforturilor de a consolida 
această metodă de marketing și de a asigura un 
standard de echitate pentru toată lumea, Partenerii 
nu au voie să vândă produsele prin intermediul 
centrelor comerciale. Însă, cu acordul prealabil 
al respectivului centru, ei pot să pună materiale 
comerciale oficiale ale Companiei în respectivul 
centru. 

6.11 Site-urile de licitaţii și pieţele online
Produsele Juice Plus+ se vor vinde pe internet 
exclusiv pe platformele de comerţ electronic ale 
Juice Plus+. Prin urmare, Partenerii nu pot, direct 
sau indirect, prin intermediari, vinde sau intermedia 
oferirea de produse Juice Plus+ pentru a fi vândute 
pe internet, pe un website de licitaţii sau comerţ 
electronic, pe o piaţă online, sau pe orice alt site 
considerat de Juice Plus+ ca fiind concentrat pe 
vânzări. 

7. COMISIOANE ȘI BONUSURI

7.1  Comisioane, calificarea pentru bonusuri și 
avansarea către un alt titlu

În vederea calificării pentru Comisioanele lunare, 
Bonusuri sau pentru a avansa către un alt titlu, 
Partenerii vor îndeplini cu succes cerinţele privind 
vânzarea de produse, definite integral în Planul 
de recompensare Juice Plus+, disponibil în Biroul 
virtual pentru Partenerii Juice Plus+ (VO), www.
juiceplusvirtualoffice.com.
Cerinţele Planului de recompensare Juice Plus+ 
includ, printre altele, vânzarea cu succes a produ-
selor către consumatori finali și primirea tranșei de 
plată relevantă pentru comandă de la clientul final, 
de către Juice Plus+.

7.2 Ajustarea Comisionului și a Bonusurilor
Partenerii primesc Comisioane și Bonusuri în 
funcţie de vânzările reale de produse pe care le 
fac către consumatori finali. Atunci când un produs 
este returnat către Juice Plus+ pentru rambursare, 
plata relevantă pentru comandă nu este primită 
de Juice Plus+ sau produsul este răscumpărat de 
companie, Juice Plus+ va scădea sau reţine suma 
Comisioanelor și a Bonusurilor, precum și orice 
alte câștiguri sau beneficii plătite pentru produsele 
returnate, de la respectivii Parteneri, ajustând 
calificările după caz. 

7.3 Se interzice cumpărarea calificării
Produsele sunt menite a fi vândute sau distribuite 
către clienţi, sau folosite de Parteneri pentru consu-
mul lor personal. Cumpărarea de produse în primul 
rând ca o încercare de a te califica sau de a avansa 
în Planul de recompensare nu este permisă.
Aceste practici includ, fără a se limita doar la 
acestea:
a)  Înrolarea unor persoane și/sau entităţi fără ca 

acestea să ia la cunoștinţă despre și/sau să 

încheie un contract cu Partenerul;
b)  Înrolarea sau încercarea de a înrola persoane 

care nu există, în calitate de Parteneri sau 
Clienţi;

c)  Plata sau oferirea de sprijin financiar Parte-
nerilor sau Clienţilor, pentru a plăti sumele 
datorate (pay-out);

d) Încălcarea Regulii 3.4;
e)  Cumpărarea de produse Juice Plus+ în numele 

altui Partener, sau pe ID-ul unui alt Partener; 
f)  Cumpărarea unui volum mai mare de produse 

decât at putea consuma în mod rezonabil 
într-o lună un Partener și familia sa (a se vedea 
Regula 8.4).

Aceste încercări vor atrage cu sine sancţiuni severe, 
printre care retrogradarea, suspendarea privilegiilor 
de cumpărare, suspendarea câștigurilor, descali-
ficarea de la bonusuri și ștergerea sau rezilierea 
contractului de Partener.

8. VÂNZAREA PRODUSELOR

8.1 Vânzarea către Clienţi 
a)  Partenerii vor vinde și distribui produsele Juice 

Plus+ doar către clienţi finali;
b)  Partenerii nu vor vinde sau oferi în orice alt 

mod produsele Juice Plus+ către non-Parte-
neri pentru a fi revândute, și nici nu pot vinde 
către un non-Partener o cantitatea de produse 
Juice Plus+ mai mare decât ce este în general 
cumpărat de o persoană pentru consum 
personal. 

8.2 Plata
Toate comenzile Juice Plus+ vor fi achitate de per-
soana desemnată drept Cumpărător, cu excepţia 
situaţiilor în care se dă o aprobare în scris ca plata 
să fie făcută de o altă persoană. În cazul aprobării 
scrise, ea se va aplica doar pentru respectiva 
comandă, toate comenzile ulterioare subscriindu-se 
regulii de mai sus.
Partenerii nu pot să achite comenzile în numele 
Clientului sau al unui alt Partener. Încercarea de a 
cumpăra produse în numele unui client sau Parte-
ner poate fi interpretată ca o încercare de a avansa 
în mod incorect în Planul de recompensare.

8.3 Modificarea etichetelor și a ambalajelor
Nu este permisă ștergerea, adăugarea de informaţii, 
modificarea sau ajustarea unei etichete, a materia-
lelor sau ambalajelor produselor Juice Plus+.

8.4 Consumul personal
Partenerii pot să cumpere într-o lună o cantitate re-
zonabilă de produse diversificate, pentru consumul 
personal și cel al rudelor apropiate. 
Comenzile pentru consum personal se vor face di-
rect către Juice Plus+ și vor fi achitate de Partener.

8.5 Garanţia de returnare a banilor către Client
Compania Juice Plus+ oferă o garanţie pentru sa-
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tisfacţia clientului de treizeci de zile (30) de la data 
expedierii produselor. Banii vor fi returnaţi imediat 
ce produsul a ajuns la Juice Plus+ și a fost procesat. 
Partenerii se vor asigura că această garanţie este 
înţeleasă și aplicată în mod corespunzător. Atunci 
când un Client solicită onorarea garanţiei, Parte-
nerul va răspunde imediat, redirecţionându-l către 
Portalul Juice Plus+ pentru Clienţi. 

9.  RENUNŢARE, REZILIERE ȘI 
SUCCESIUNE

9.1 Renunţarea unui Partener
Partenerul poate renunţa în orice moment la sta-
tutul său de Partener, printr-o notificare de 
renunţare transmisă în scris, prin poștă 
sau email, către Compania Juice 
Plus+. În cazul în care Juice Plus+ 
nu primește notificarea scrisă de 
renunţare sau dacă condiţiile nu 
sunt întrunite, atunci acesta va fi 
în continuare considerat ca fiind 
Partener, până când este șters de 
Juice Plus+.

9.2 Incetarea statutului de Partener 
Juice Plus+ poate să rezilieze un 
Contract de Parteneriat, la discreţia 
sa exclusivă, dacă un Partener a încălcat 
Regulile. 
Rezilierea intră în vigoare de la data menţionată în 
notificarea scrisă trimisă de Compania Juice Plus+ 
către Partener. Aceasta poate fi transmisă prin 
poștă sau email. După reziliere Partenerul nu va 
avea nicio pretenţie de la Juice Plus+ ca urmare a 
rezilierii. 
Partenerul căruia i-a fost reziliat Contractul nu mai 
are dreptul de a:
a)  Derula afacerea în calitate de Partener Juice 

Plus+;
b) Se prezenta ca Partener Juice Plus+;
c)  Folosi numele comerciale, logo-urile, mărcile 

înregistrate și alte elemente de proprietate 
intelectuală ale Juice Plus+;

d)  Participa la instruirile, întâlnirile, evenimentele 
sociale sau promoţiile Juice Plus+, nici măcar 
în calitate de soţ/soţie sau invitat al unui 
Partener.

9.3 Recumpărarea stocurilor
Partenerul care renunţă la Contractul de parteneriat 
poate să returneze produsele nedeschise, nefolo-
site și care pot fi revândute precum și materialele 
de vânzări, achiziţionate în ultimele 12 luni de la 
Juice Plus+. Partenerului îi va fi rambursată suma 
integrală achitată pentru produsele returnate de 
acesta, minus compensările legale.

9.4 Perioada de inactivitate 
Un Partener care își dă demisia, căruia i-a fost 
reziliat Contractul sau care renunţă la contractul 

de Partener ca urmare a neplăţii Taxei anuale 
de administrare (a se vedea Regula 3.3) poate 
aplica pentru un nou contract după o perioadă de 
inactivitate de 12 luni. Un Partener sau un Partener 
Plus, care nu a sponsorizat personal un alt Partener, 
poate aplica pentru un nou contract Juice Plus+ 
după o perioadă de inactivitate de cel puţin șase 
(6) luni. Perioada de inactivitate este definită ca 
„nicio promovare sau vânzare a produselor sau 
oportunităţii de afaceri Juice Plus+, niciun drept de 
a primi câștiguri sau bonusuri, nicio sponsorizare, 
nicio participare la evenimentele Juice Plus+, nicio 
participare la niciun tip de activitate a Partenerilor 
și nedesfășurarea niciunei afaceri Juice Plus+. Juice 
Plus+ își rezervă dreptul de a respinge o cerere 

de reaplicare, fără a trebui să justifice această 
respingere. 

9.5  Succesiunea (Pentru titlurile care 
sunt sub nivelul de SSC)

Drepturile și obligaţiile asociate 
Partenerului sunt pentru persoană și 
în numele lor. În consecinţă, relaţia 
contractuală încetează la decesul 
Partenerului. Însă în caz de deces 
statutul de partener poate fi trans-

ferat către moștenitorul acestuia, în 
temeiul legislaţiei aplicabile, a Regulilor 

Juice Plus+, și cu aprobarea și acceptarea 
Juice Plus+, la discreţia sa exclusivă.

Moștenitorul trebuie să ofere documentaţie justi-
ficativă, inclusiv indemnizaţii și asigurări satisfăcă-
toare pentru Juice Plus+, la discreţia sa exclusivă, 
cu privire la drepturile sale legale de moștenitor, 
ca de exemplu o copie a certificatului de deces și 
o copie legalizată a testamentului sau a unui alt 
document ce prevede dreptul său de moștenire. 
Dacă succesiunea este contestată și dacă Con-
tractul de parteneriat nu este transferat în termen 
de șase luni calendaristice de la data decesului 
Partenerului, sau dacă moștenitorul de drept nu 
îndeplinește toate cerinţele de mai jos în această 
perioadă de șase luni calendaristice, Contractul 
de parteneriat va fi reziliat. Toate comisionarele 
și bonusurile acumulate în temeiul Contractului 
cu Partenerul decedat vor fi transferate moșteni-
torului. Dacă un Partener moare și moștenitorul 
de drept nu contactează Compania Juice Plus+, 
Contractul de parteneriat încetează. 
Un contract de parteneriat moștenit poate fi 
transferat către moștenitorul de drept, cu condiţia 
ca următoarele condiţii să fie îndeplinite: 

9.5.1 Partenerul decedat este sub nivelul SSC
a)  Moștenitorul trebuie să îndeplinească toate 

cerinţele de la Regula 3.1, inclusiv transmiterea 
unui Contract de parteneriat completat;

b) Dacă moștenitorul este deja Partener, actuala 
organizaţie a acestuia și organizaţia moștenită 
trebuie să fie pe aceeași linie;
c) Moștenitorul trebuie să realizeze toate califică-
rile pentru statutul Partenerului decedat.
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9.5.2 Partenerul decedat este la nivelul  
SSC sau mai sus
a) Moștenitorul trebuie să aibă suficientă experi-
enţă și expertiză cu privire la afacerea Juice Plus+;
b) Moștenitorul trebuie să dovedească înţele-
gerea corectă și completă a Regulilor, Planului de 
recompensare și a produselor Juice Plus+;
c) Moștenitorul are capacitatea și dorinţa de a 
se implica activ în operaţiunile de afaceri pe care 
trebuie să le realizeze în general un sponsor;
d) Moștenitorul nu este și nu a fost implicat în 
activităţi sau circumstanţe care l-ar face necores-
punzător pentru un rol activ de lider în afacerea 
Juice Plus+;
e) Moștenitorul a transmis Companiei Juice Plus+ 
un Contract de partener completat. 
Este posibil ca Juice Plus+ să îi ceară moștenitorului 
să se recalifice integral la fiecare din nivelurile de 
Senior Sales Coordinator (SSC), Qualifying National 
Marketing Director (QNMD) și NMD sau mai sus (i.e. 
redus la nivelurile SC sau QNMD), înainte de a avea 
dreptul să beneficieze de recunoașterea, statutul și 
recompensele financiare ale unui SSC, QNMD sau 
NMD, EMD, IMD, PMD, PMD+. 

9.6  Transferarea afacerii unui Partener către 
următorul nivel (roll-up)

La încetarea unui Contract de partener, clienţii și 
genealogia Partenerului (structura descendentă) 
vor fi transferate următorului nivel (up-line) de dea-
supra sa. Compania  Juice Plus+ își rezervă dreptul 
de a nu face această promovare sau de a o întârzia 
în cazul în care beneficiarul nu este corespunde 
cerinţelor pentru a servi cel mai bine interesele 
organizaţiei rămase sau dacă în momentul de faţă 
nu respectă Regulile Juice Plus+. 

10.  PROCEDURA DE APLICARE A 
REGULILOR

Regulile există pentru a proteja Compania Juice 
Plus+ și pe Partenerii săi și oferă standarde după 
care Partenerii își pot desfășura activitatea, 
protejând și promovând valorile și integritatea 
Juice Plus+. Cum fiecare Partener contribuie la 
reputaţia generală a Juice Plus+, este extrem de 
important ca fiecare dintre aceștia să aibă un înalt 
comportament etic și legal, respectând Regulile. 
Încălcarea Regulilor poate avea un impact negativ 
semnificativ asupra operaţiunilor de afaceri ale 
Juice Plus+ și ale Partenerilor, influenţând negativ 
opinia organismelor de reglementare, a presei și 
a publicului cu privire la Juice Plus+, produsele și 
Partenerii săi. 
Prin urmare, dacă un Partener încalcă vreuna din 
prevederile Regulilor, acesta va suporta acţiuni 
disciplinare corespunzătoare, inclusiv, dacă este 
cazul, rezilierea Contractului. Procedura de aplicare 
a regulilor stabilește pașii și acţiunile ca răspuns la 
presupuse comportamente necorespunzătoare sau 
încălcări ale Regulilor de către Parteneri. 

10.1 Raportarea presupuselor încălcări
Partenerii sunt încurajaţi să raporteze imediat 
presupusele încălcări de Reguli către Echipa de 
conformitate a practicilor afacerii Juice Plus+. În 
general Juice Plus+ va acţiona doar pentru încălcă-
rile produse în ultimele douăsprezece (12) luni de 
la data raportării către Companie, însă își rezervă 
dreptul de a realiza o investigaţie în orice moment. 
Aplicarea Regulilor de către Juice Plus+ nu atrage 
cu sine nicio obligaţie de a plăti compensaţii pentru 
profitul sau fondul comercial pierdute, precum și 
nicio despăgubiri. 

10.2 Investigarea 
Dacă Juice Plus+ stabilește, la discreţia sa ex-
clusivă, că există suficiente informaţii în sprijinul 
acuzaţiei, Juice Plus+ va contacta Partenerul care 
face obiectul plângerii, pentru a-i da oportunitatea 
să răspundă. În unele cazuri ar putea fi necesară 
instituirea unor restricţii pe durata anchetei.  
Acestea pot include interzicerea de a mai participa 
la evenimentele Juice Plus+ și suspendarea sau 
refuzarea dreptului de a cumpăra produse, a plăţii 
comisioanelor sau bonusurilor și a dreptului de a te 
prezenta în calitate de Partener Juice Plus+. 

10.3 Decizia disciplinară
Compania va încerca în primul rând să îl îndrume 
și să îl educe pe Partener cu privire la practicile 
etice de afacere. Însă în unele cazuri mai grave, 
este nevoie de măsuri mai severe. Este la discreţia 
exclusivă a Juice Plus+ să stabilească sancţiunile și 
măsurile disciplinare corespunzătoare, în funcţie de 
tipul încălcării și de consecinţele care ar putea sau 
au rezultat, inclusiv:
a)  Un avertisment sau mustrare scrisă;
b)  Solicitarea ca Partenerul să ia imediat măsuri 

corective, inclusiv, fără a se limita la acestea, 
încetarea acţiunilor;

c)  Suspendarea tuturor drepturilor și privilegiilor 
Partenerului; atunci când Contractul este 
suspendat, Partenerul nu mai poate, temporar, 
să facă comenzi, să se înregistreze pentru a 
participa la evenimentele corporaţiei, să obţi-
nă recompense asociate statului de Partener 
și nu se mai poate înregistra în Biroul virtual 
(VO). Toate funcţionalităţile vor reveni la 
normal imediat ce suspendarea este ridicată;

d)  Sancţiuni monetare;
e)  Obligaţia de a restitui către Juice Plus+ re-

compensările primite ca urmare a activităţilor 
neconforme, precum și comisioanele legale;

f)  Dreptul de a reţine, integral sau parţial, Bonu-
surile de stimulare a Partenerului și/sau plata 
bonusurilor și a comisioanelor lunare;

g)  Orice altă măsură permisă în mod expres 
de prevederile Contractului de Partener sau 
pe care Compania Juice Plus+ le consideră 
practic de implementat și corespunzătoare 
pentru a rezolva echitabil prejudiciile generate 
de încălcarea Regulilor de către Partener;

h)  În caz de încălcare a regulilor, restructurarea 
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oricărei genealogii din organizaţia descenden-
tă (downline), după cum se consideră necesar.

În cazul în care Contractul unui Partener este 
reziliat din motive disciplinare, Partenerul nu mai 
poate recupera comisioanele și bonusurile reţinute 
în timpul perioadei de investigare.
În cazul în care Juice Plus+ ajunge la concluzia că și 
alţi Parteneri au asistat la, au încurajat sau au fost 
implicaţi în aceste încălcări, Juice Plus+ poate să îi 
tragă și pe aceștia la răspundere pentru respective-
le încălcări.

11. PREVEDERI DIVERSE 

11.1 Modificarea regulilor
Compania își rezervă expres dreptul de a aduce 
orice modificări Regulilor, care vor fi publicate pe 
website-urile Companiei și pe orice alte canale 
de comunicare. Partenerul este de acord că după 
publicare orice modificare intră în vigoare și este 
integrată automat în contractul dintre Partener 
și Companie, ca prevedere obligatorie și care 
produce efecte. Continuând să acţioneze în calitate 
de Partener, să deruleze activităţile de afacere, 
sau prin acceptarea oricărui comision sau bonus 
după intrarea în vigoare a modificărilor, Partenerul 
recunoaște acceptarea noilor Reguli.

11.2 Daune 
În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, nici Juice 
Plus+ și nici Partenerul nu vor răspunde în faţa 
celuilalt pentru daune accesorii, indirecte, speciale, 
exemplare sau punitive, în temeiul niciunei teorii 
legale sau echitabile, indiferent dacă cealaltă parte 
cunoaște sau nu posibilitatea atragerii acestor 
daune. 

11.3 Renunţarea și Întârzierea
Nefolosirea, refuzul sau neglijenţa Juice Plus+ de a 
exercita un drept, prerogativă sau opţiune în virtu-
tea Regulilor nu constituie o renunţare la prevederi 
sau o renunţare a Juice Plus+ la drepturile sale, în 
orice moment, conform Regulilor. 

11.4 Separabilitatea 
În cazul în care o prevedere a Regulilor, în forma 
lor actuală sau după cum vor fi modificate, va fi 
considerată nevalidă sau dacă nu poate fi aplicată, 
indiferent de motiv, doar porţiunea nevalidă a 
prevederii va fi separată, iar restul termenilor 
și condiţiilor vor continua să fie în vigoare și să 
producă efecte, și vor fi tratate ca și cum prevede-
rile nevalide sau care nu pot fi aplicate nu au făcut 
niciodată parte din Reguli. În plus, se va adăuga 
automat în Reguli o prevedere pe cât de similară 
posibil cu prevederea scoasă, care să fie legală, 
validă și aplicabilă. 

11.5 Despăgubiri 
Partenerul va despăgubi, apăra și proteja Juice 
Plus+ de orice răspundere în cazul unui proces, 

acţiune, solicitare, acuzare sau pretenţie, inclusiv 
toate costurile, datoriile și daunele, generate de sau 
asociate încălcării de către Partener a Regulilor sau 
a comportamentului avut în afaceri de Partener. 
Juice Plus+ poate, printre 
altele, să stingă sumele 
datorate Partenerului 
pentru a satisface o 
obligaţie ce derivă 
din prezenta 
clauză.

11.6 Pretenţiile 
dintre 
Parteneri 
Juice Plus+ nu 
va răspunde 
pentru costu-
rile, pierderile, 
pagubele sau 
cheltuielile 
suferite de un 
Partener, direct sau 
indirect, ca urmare 
a unei acţiuni, omisiuni, 
reprezentări sau afirmaţii 
făcute de un alt Partener.
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