TERMOS E CONDIÇÕES DO DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE DA 4LIFE RESEARCH USA, LLC
1. De acordo com os termos e condições aqui dispostos, submeto minha Solicitação e Contrato de Distribuidor para tornar-me um Distribuidor Independente (doravante
referido como “Distribuidor”) junto à 4Life Research USA, LLC (doravante denominada como “4Life” ou “Companhia”).
2. As Políticas e Procedimentos da 4Life, bem como o Plano de Compensação 4Life estão referenciados e dessa maneira incorporados nos termos e condições deste Contrato,
em sua forma atual e em eventuais modificações feitas pela 4Life a seu critério. Em todo o conteúdo deste documento, o termo “Contrato” refere-se a esta Solicitação e
Contrato de Distribuidor, às Políticas e Procedimentos da 4Life, e ao Plano de Compensação 4Life.
3. Este Contrato entra em vigor na data aceita pela Companhia. Uma cópia online, por fax, ou original deste Contrato deve ser recebida pela Companhia em até 30 (trinta)
dias, para que eu seja oficialmente aceito como um Distribuidor 4Life. Se a Companhia não receber uma cópia online, por fax, ou original deste Contrato enviada por
mim, estou ciente de que este Contrato será cancelado. Eu reconheço que minha assinatura em minha solicitação online ou solicitação via fax deve ser considerada pela
Companhia como sendo minha assinatura original. Solicitações enviadas por fax devem incluir a frente e o verso deste Contrato.
4. Mediante a aceitação desta Solicitação, compreendo que me tornarei um Distribuidor da Companhia e estarei apto a participar nas vendas e distribuição de produtos da
Companhia e receber comissões relativas a tais vendas, de acordo com as Políticas e Procedimentos da Companhia e seu Plano de Compensação.
5. Compreendo que como Distribuidor, sou um contratado independente; não um agente, funcionário ou franqueado da Companhia. EU ENTENDO E CONCORDO QUE
NÃO SEREI TRATADO COMO FUNCIONÁRIO DA COMPANHIA PARA FINS DE TRIBUTOS FEDERAIS OU ESTADUAIS, nem serei tratado como funcionário para fins de
Seguro Desemprego, Contribuição Previdenciária (INSS), bem como toda e qualquer outra exigência da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Compreendo e concordo
que pagarei todos os impostos, taxas e tarifas federais, estaduais e/ou municipais aplicáveis em decorrência de minhas atividades exercidas sob este Contrato.
6. Eu compreendo e concordo que minha remuneração consistirá unicamente de comissões, compensações e/ou bonificações pela venda de produtos 4Life. Não receberei
nenhuma comissão pelo mero ato de inscrever outras pessoas no programa, e não devo afirmar a outras pessoas que é possível receber qualquer renda simplesmente por
inscrever outras pessoas no programa.
7. Concordo que como Distribuidor, atuarei de forma legal, ética e moral, e usarei meus melhores esforços para promover a venda e uso dos produtos oferecidos pela
Companhia ao público em geral. Compreendo que minha conduta como Distribuidor deve ser consistente com o interesse do público e evitarei toda e qualquer prática
descortês, ilusória, enganosa, ou antiética. Além disso, concordo em cumprir todas as legislações federais, estaduais e locais que regulamentam a operação do meu negócio
4Life.
8. Compreendo que não me é garantida nenhuma renda, lucro ou sucesso. Sou livre para estabelecer minha própria carga horária de trabalho e determinar meu próprio
local e meus métodos de vendas, de acordo com as diretrizes e requisitos deste Contrato. Concordo que sou responsável por minhas próprias despesas comerciais
associadas às minhas atividades como Distribuidor.
9. Declaro que não foi feita pela Companhia e nem por meu patrocinador qualquer afirmação de ganhos garantidos ou promessas de ganhos antecipados que pudessem
resultar de meus esforços como um Distribuidor. Eu compreendo que meu sucesso como Distribuidor resulta de vendas no varejo e do desenvolvimento de uma rede de
mercado. Eu compreendo e concordo que não farei afirmações, revelações ou declarações na venda dos produtos da Companhia ou no patrocínio de outros Distribuidores
prospectos, diferentes daquelas contidas na literatura aprovada da Companhia.
10. Se eu patrocinar outros Distribuidores, concordo em executar de boa fé as funções de supervisão, distribuição, vendas e treinamento, associadas à venda dos produtos
da empresa ao usuário final.
11. Compreendo e concordo que a Companhia pode modificar o Contrato à sua única vontade, e que todas as mudanças devem ser válidas para mim. Todas as mudanças
no Contrato devem entrar em vigor mediante a publicação em literatura oficial da Companhia. A continuação do meu negócio 4Life e/ou minha aceitação de bônus ou
comissões constituem minha aceitação de toda e qualquer modificação contratual.
12. Compreendo que a aceitação deste Contrato não constitui a venda de uma franquia, que não há nenhuma concessão de exclusividade territorial, não há tarifas de
franquias a serem pagas, nem estou adquirindo nenhum interesse em segurança pela aceitação deste Contrato.
13. Distribuidores não podem atribuir qualquer direito, tampouco delegar qualquer dever que surja sob a vigência deste Contrato, sem prévio consentimento da Companhia.
Qualquer atribuição ou delegação poderá ser anulada a critério da Companhia.
14. O prazo deste Contrato é de 1 (um) ano. Há uma taxa de inscrição anual a ser paga em cada aniversário deste Contrato. Para assegurar-se que o Distribuidor siga o
“espírito”, bem como a “cartilha” das políticas da Companhia, e que o Distribuidor opere sua distribuição de maneira ética, consistente com a imagem e o caráter da 4Life,
todas as renovações estão sujeitas à aceitação da Companhia. A não renovação, por qualquer motivo, resultará no cancelamento de meu Contrato.
15. Eu concordo em indenizar e manter a Companhia livre de riscos de toda e qualquer demanda judicial, prejuízos e despesas, incluindo honorários advocatícios,
resultantes de ações ou condutas de minha parte, meus funcionários ou agentes, que violem este Contrato. Este Contrato será regido e elaborado de acordo com as leis
do Estado de São Paulo, a menos que as leis do Estado em que resido requeiram expressamente a aplicação de sua legislação. Com exceção do disposto nas Políticas e
Procedimentos da 4Life, ou a menos que as leis do Estado em que eu resido proíbam expressamente as provisões jurídicas locais consensuais deste Contrato, em cujo caso
as leis do Estado em que resido devem prevalecer, todas as disputas e queixas relacionadas à 4Life, ao Contrato de Distribuidor, ao Plano de Compensação 4Life ou seus
produtos, aos direitos e obrigações de um Distribuidor independente e quaisquer outras causas motivadoras de ação judicial relacionadas à atuação de um Distribuidor
independente ou da 4Life, sob o Contrato ou as Políticas e Procedimentos da 4Life, devem ser totalmente transitadas e julgadas na comarca de São Paulo, capital, ou em
outra localidade prescrita pela 4Life, de acordo com o Código de Processo Civil e a legislação da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Deve ser concedido às partes
acesso a todos os direitos pertinentes às regras procedimentais do Código de Processo Civil. Se um Distribuidor iniciar um processo ou recurso contra a 4Life, deverá fazê-lo
individualmente e não conjuntamente com outro Distribuidor ou como parte de uma ação coletiva. A decisão da justiça será conclusiva e aplicável às partes, e poderá, se
necessário, ser reduzida a um julgamento em qualquer corte de jurisdição competente. Cada parte do processo deve ser responsável por todas as suas próprias custas e
despesas judiciais. Estes termos relativos a processos judiciais devem sobreviver a qualquer cancelamento, encerramento ou expiração do Contrato.
16. As partes renunciam a todos os direitos eventualmente decorrentes de prejuízos incidentais, consequenciais, exemplares ou punitivos, que surjam por qualquer violação
do Contrato.
17. As partes recorrem primariamente a corte federal ou estadual em São Paulo, capital, para fins de solicitarem uma arbitragem judicial, ou qualquer outro assunto não
sujeito a arbitragem. Se a legislação do Estado onde eu resido proíbe provisões jurisdicionais consensuais para fins de julgamento e litigância, a legislação desse Estado
deve reger questões relativas à jurisdição.
18. Estarei sujeito a sanções disciplinares dispostas nas Políticas e Procedimentos da 4Life, à escolha da Companhia, pela violação ou descumprimento de qualquer termo
ou provisão deste Contrato. Mediante cancelamento voluntário ou involuntário deste Contrato, devo perder e renunciar expressamente a todo e qualquer direito, incluindo
direitos de propriedade de minha organização descendente e qualquer bonificação, comissão ou outra compensação decorrente das vendas geradas por mim ou minha
organização descendente.
19. Eu declaro que o número registrado neste formulário é a minha identificação de contribuinte (CPF) correta, e que não estou sujeito a retenções ou bloqueios judiciais,
quer seja por não ter sido notificado de que estou sujeito a retenções ou bloqueios judiciais como penalidade por inconsistência ou sonegação de informações prestadas à
Receita Federal, ou por ter sido notificado pela Receita Federal de que não estou mais sujeito à retenção.
20. Cabe à Companhia fazer deduções e compensações em minhas comissões, bonificações ou qualquer outro dinheiro pagável a mim, de quaisquer quantias devidas por
mim, vencidas e não pagas, por compras de produtos da Companhia, ou qualquer outro dinheiro devido por mim à Companhia.
21. Eu li este Contrato e declaro que recebi e li todos os documentos nele referenciados, e concordo em cumprir todos os termos aqui contidos.
22. Qualquer renúncia de penalidade por parte da Companhia a qualquer descumprimento deste Contrato deve ser feita por escrito e assinada por um representante
autorizado da Companhia. Qualquer renúncia de penalidade por parte da Companhia a qualquer descumprimento deste Contrato por mim não deve configurar-se ou ser
considerado como uma renúncia de imposição de penalidade por parte da Companhia a qualquer descumprimento subsequente.
Para alterar seu endereço de envio ou método de pagamento no Programa de Fidelidade: submeta suas alterações online, por telefone ou por escrito à 4Life Global Headquarters. Por favor, permita
um prazo de 10 (dez) dias úteis para que as alterações sejam realizadas. Para substituir os produtos no seu pedido do Programa de Fidelidade: a qualquer momento, você pode preencher a seção
Programa de Fidelidade no Formulário de Pedido do Programa de Fidelidade e submetê-lo à 4Life Global Headquarters. Por favor, permita um prazo de 10 (dez) dias úteis para que as mudanças
sejam realizadas. Você também pode alterar dados do seu pedido do Programa de Fidelidade online ou por telefone. Para cancelar seu pedido do Programa de Fidelidade: você pode cancelar em
qualquer momento enviando solicitação escrita à 4Life Global Headquarters. A partir do recebimento da sua solicitação, você não mais participará no Programa de Fidelidade.
Taxas de envio e manuseio: EUA (exceto Porto Rico). Pedidos de produtos abaixo de US$300.00: as taxas de envio serão iguais a 6,5% do total bruto (tarifa mínima de US$ 6.50). Pedidos de
produtos entre US$300.00 e US$1,999.99: as taxas de envio serão iguais a 3,5% do total bruto. Pedidos de produtos a partir de US$2,000.00: as taxas de envio serão iguais a 2,0% do total
bruto. O envio é tarifável em alguns Estados. Está disponível remessa expressa por uma taxa adicional. Para obter mais informações, ligue para o Atendimento ao Distribuidor 4Life. Taxas de envio
e manuseio para Porto Rico – USPS Priority e UPS Express Services: pedidos de produtos abaixo de US$300.00: as taxas de envio prioritário serão iguais a 7,5% do total bruto (taxa mínima de
US$7.50). Remessa expressa irá requerer uma taxa adicional de 3% do valor bruto. Pedidos de produtos entre US$ 300.00 e US$1,999.99: as taxas para envio via UPS em até 2 (dois) dias serão
iguais a 5% do total bruto. Pedidos de produtos a partir de US$ 2,000.00: (abaixo de 90kg) as taxas de envio via UPS em até 2 (dois) dias serão iguais a 4% do total bruto. (A partir de 90kg) as
taxas de envio via UPS em até 6 (seis) dias serão iguais a 3% do total bruto. Envio em até 2 (dois) dias irá requerer uma taxa adicional de 2% do total bruto. Adicionalmente, haverá uma sobretaxa
de US$ 1.00 a cada 15 oz (425,24g)de volume de produtos em loção, gel e líquidos enviados a Porto Rico. Taxas de envio: para Ilhas Virgens, Guam e Ilhas Mariana do Norte com envio via USPS
Priority. As taxas de envio podem sofrer alterações em qualquer momento.

