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Kod dystrybutora i hasło (wypełnia biuro)          E P L        

 

 

K-LINK International Sdn Bhd  
 

Wisma K-LINK 45, Jalan Kuchai Maju 2, Off Jalan Kuchai Lama 
58200 Kuala Lumpur, Malaysia 
E-mail: info@k-link.com customerservice@k-link.com  
www.k-link.com   

K-LINK POLAND 
ul. J. Kukuczki 19/5, 50-570 Wrocław 
Tel.: +48 71 344 47 87  
E-mail: biuro@k-link-poland.pl  
www.k-link-poland.pl 
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 

61 1090 1522 0000 0001 0291 6931 

DEKLARACJA DYSTRYBUTORA 
  DISTRIBUTOR APPLICATION FORM 

DANE WNIOSKODAWCY / APPLICANT’S INFORMATION 
PISMO DRUKOWANE 

* wymagane pola oznaczone gwiazdką 

Imię / First name * 

      
Nazwisko / Last name * 

      
Data urodzenia / Date of birth * 

      
Nr dowodu tożsamości / I/C No. * 

      
Adres (ulica, numer) / Address * 

      
Miejscowość / Town * 

      
Kod pocztowy / Post code * 

      
Nr telefonu (wraz z kierunkowym) / 
Telephone No. 

      

Nr telefonu komórkowego / 
Mobile phone No. * 

      

E-mail / E-mail address * 
 

      
Nazwa banku / Bank details * 

      
Nr rachunku / Account No. * 

      
Kod Swift / Swift code 

      
  

DANE SPONSORA / SPONSOR’S INFORMATION 
 
 

Kod dystrybutora / Distributor’s code * 

      
Imię / First name * 

      
Nazwisko / Last name * 

      
  

DANE OSOBY WPROWADZAJĄCEJ  / INTRODUCER’S INFORMATION 
 
 

Kod dystrybutora / Distributor’s code * 

      
Imię / First name * 

      
Nazwisko / Last name * 

      
 
Administratorem danych osobowych jest firma K-LINK POLAND Aldona Bialik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kukuczki 19/5. NIP: 8981584736. 
Warunki zawarcia deklaracji 
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe. 
2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych firmie K-Link International, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1977, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Oświadczam, że zostałem 
poinformowana(y) o prawie wglądu do danych oraz prawie ich poprawienia, a także, że dane te będą wykorzystane jedynie przez K-Link International do celów marketingowych produktów K-Link. 
3. Niniejszym oświadczam, że mam powyżej 18 lat i składam wniosek o wyznaczenie mnie na Dystrybutora K-Link. Wyznaczenie to nie czyni ze mnie pracownika, agenta ani reprezentanta prawnego K-Link, nie upoważnia mnie 
w żaden sposób do wypowiadania się, zawierania umów lub podejmowania zobowiązań w imieniu K-Link, ani mojego sponsora (sponsorów). 
4. Będę prowadzić działalność poprzez kupowanie lub sprzedaż produktów K-Link za gotówkę na własny koszt i mogę sponsorować innych jako Dystrybutorów K-Link. 
5. Zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń ani reklamacji dotyczących firmy K-Link lub jej produktów, innych niż podane w oficjalnych prospektach K-Link. 
6. Zwalniam K-Link z wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z nieuprawnionymi roszczeniami, reklamacjami i oświadczeniami dokonanymi przeze mnie. 
7. Zgadzam się na przestrzeganie planu marketingowego firmy K-Link, jej kodeksu etycznego oraz przepisów i procedur określonych w prospektach K-Link oraz wszelkich innych prospektach, które mogą być okresowo 
publikowane. 
8. Zdaję sobie sprawę, że moje uprawnienia do dystrybucji mogą zostać cofnięte w przypadku niespełnienia podanych warunków. 
9. Wyrażam zgodę na przestrzeganie obowiązujących przepisów w związku ze sprzedażą MLM zgodnie z ustawą o sprzedaży bezpośredniej. 
10. Zapoznałem się i akceptuję Regulamin K-Link Poland dołączony do deklaracji dystrybutora oraz zamieszczony na stronie internetowej firmy K-Link Poland. 
 
Deklaracja Dystrybutora składa się z 2 stron. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez K-LINK POLAND Aldona Bialik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Kukuczki 19/5 w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. 
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres 
biuro@k-link-poland.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane 
nie będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom współpracującym w K-Link Poland. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez K-LINK POLAND Aldona Bialik z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Kukuczki 19/5 w celu przesyłania treści marketingowych na mój numer telefonu komórkowego podany powyżej w formularzu 
kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości sms na 
numer 513 192 630 z numeru którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. . Państwa dane nie 
będą przekazywane w celach marketingowych podmiotom współpracującym w K-Link Poland. 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY / Applicant’s signature * 

 
DATA / Date * 
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REGULAMIN K-LINK POLAND 
(wersja podstawowa) 

 

1. Deklaracja Dystrybutorska 

a. Deklaracja Dystrybutorska ma charakter rejestracyjny i zawarta jest na czas nieokreślony. 

b. Celem Deklaracji Dystrybutorskiej jest określenie praw i obowiązków stron w zakresie ustalenia zasad zakupu oraz sprzedaży towarów K-Link International (dalej: K-Link). 

c. Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Postanowienia ogólne 

a. Firma K-Link, zgodnie z niniejszą Deklaracją, powierza prawo do kupowania towarów K-Link na zasadach dystrybutorskich na użytek własny oraz do odsprzedaży towarów K-Link  

osobom trzecim w imieniu własnym.  

3. Prawa i obowiązki K-Link Poland 

a. Zadaniem K-Link Poland jest dostarczanie produktów wysokiej jakości w uzasadnionej cenie. 

b. Firma K-Link Poland nie jest zobowiązana do dostarczenia wszystkich produktów zamówionych przez Dystrybutora. Ilość ta może być ograniczona możliwościami magazynowymi  

i handlowymi Firmy. 

c. K-Link Poland będzie postępować zgodnie z postanowieniami swojej polityki handlowej, a o wszelkich zmianach w tym zakresie będzie powiadamiać Dystrybutorów  

poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Firmy.  

4. Sposób dokonywania zakupu 

a. Firma nie prowadzi sprzedaży swoich produktów osobom nie mającym statusu Dystrybutora K-Link. 

b. Dystrybutor ma prawo sprzedaży towarów K-Link osobom trzecim, które nie podpisały Deklaracji Dystrybutorskiej wyłącznie w cenach detalicznych określonych w Cenniku. 

c. Dystrybutorzy zakupują produkty K-Link z magazynów Firmy K-Link Poland. 

d. Wszystkie transakcje są płatne gotówką lub przelewem. Za wszystkie zakupy Dystrybutorzy otrzymują  potwierdzenie zakupu z magazynu. 

e. Produkty K-Link mogą być zamawiane przez Internet, telefonicznie lub faxem (po podaniu wszelkich danych wysyłkowych). f. Gwarancja i zobowiązanie do wymiany  

lub ewentualnego zwrotu produktu K-Link ważne jest przez okres 50 dni od daty zakupu przez Dystrybutora, po tym terminie Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. 

g. Osoba składająca Deklarację nie może przywozić towarów K-Link spoza Polski celem ich sprzedaży na terenie kraju. 

5. Kodeks etyczny K-LINK 
a. Ściśle przestrzegać zasad uczciwości, prawdomówności i dobrego zachowania. Promować kulturę akceptacji i troski przyjętą przez K-Link oraz realizować globalną wizję Firmy, 

przedstawioną w naszym motto – Twoja Globalna Więź (Your Global Link). 

b. Zawsze przestrzegać przepisów sprzedaży bezpośredniej oraz polityki i procedur określonych przez K-Link. 

c. Nie podejmować nieetycznych sposobów prowadzenia sprzedaży wobec Firmy oraz jej Dystrybutorów. 

d. Być szczerym przy przedstawianiu Planu Marketingowego K-Link oraz być lojalnym wobec Firmy. 

e. Przestrzegać ceny detalicznej ustalonej przez Firmę i nie obniżać cen dla uzyskania własnych korzyści.  

f. Przestrzegać zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec K-Link (agitacji i werbowania do innych sieci MLM). 

g. Być zaangażowanym w budowanie wizerunku K-Link oraz dołożyć starań, aby spełniać potrzeby klientów oraz downline’ów, w celu uzyskania satysfakcji. 

6. Wniosek o zostanie Dystrybutorem 

a. Kandydat na Dystrybutora musi być osobą pełnoletnią (powyżej 18 roku życia). 

b. Sponsor kandydata musi być aktywnym dystrybutorem Firmy. 

c. Prawo do prowadzenia dystrybucji należy wyłącznie do Dystrybutora i nie można go dzielić z innymi osobami, poza małżonkiem. 

d. Wszyscy kandydaci muszą wypełnić i złożyć formularz Deklaracji dla Dystrybutora oraz zakupić produkty na łączną sumę min. 100 BV. 

 

7. Wypłata premii 

a. Obliczenie premii opiera się na wartości punktowej Business Value (BV) produktów K-Link. Premia wyliczana jest przez K-LINK International w Malezji. 

b. Wypłata premii będzie dokonywana Dystrybutorom z K-Link International lub K-Link Poland do 30 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego. Premia końca roku zostanie wypłacona 

w marcu następnego roku. 

c. Po otrzymaniu miesięcznego naliczenia punktów BV, Dystrybutor musi niezwłocznie je sprawdzić i zgłosić wszelkie nieścisłości lub błędy w terminie do 3 dni od daty zakończenia miesiąca 

obrachunkowego. Po tym terminie Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

d. Wszystkie zakupy, które nie są opatrzone numerem identyfikacyjnym Dystrybutora nie będą włączane do miesięcznego rozliczenia. 

 

8. Odpowiedzialność Dystrybutora w zakresie promocji produktów 

a. Dystrybutor K-Link musi być prawdomówny przy promocji produktów K-Link i planu marketingowego i nie może korzystać ze sposobów dyktowanych chęcią nieuczciwego zysku. 

b. Dystrybutor K-Link musi dokładnie wyjaśnić swoim klientom, że plan marketingowy zależy od sprzedaży produktów, a nie nierealnych sposobów otrzymywania zysków.  

Musi pracować, by promować sprzedaż produktów, by mieć zysk i rozwijać dynamiczną sieć sprzedaży. 

c. Dystrybutor nie może zmieniać zawartości Katalogu K-Link, przekształcać specyfikacji ani podwyższać wartości lub jakości produktów. Będzie ponosić odpowiedzialność i zapłaci 

odszkodowanie Firmie za utratę reputacji lub szkody finansowe wynikające z czynności prawnych podjętych na skutek takiego niewłaściwego działania. 

  

9. Anulowanie/rozwiązanie umowy/śmierć dystrybutora 

a. Niniejsza Deklaracja zawarta jest na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

b. Jeśli Dystrybutor nie zakupi produktów o wartości minimum 100 BV w okresie 6 miesięcy, jego prawo dystrybucji zostaje automatycznie anulowane. Wymagane będzie nowe zgłoszenie, 

jeśli zdecyduje się na kontynuację sprzedaży. 

c. Dystrybutor otrzymuje status kwalifikowanego Dystrybutora pod warunkiem utrzymania sprzedaży własnej w wysokości minimum 100 BV w okresie każdych 6 miesięcy. Firma zastrzega 

jednak sobie prawo do rozwiązania umowy, jeśli Dystrybutor naruszy lub złamie obowiązujące przepisy lub warunki.  

d. W przypadku każdego Dystrybutora, który nie spełnia i łamie zasady, procedury i regulamin, K-Link zastrzega sobie prawo do natychmiastowego anulowania lub rozwiązania umowy  

i dochodzenie odszkodowania prawnymi środkami. 

e. Dystrybutor może powiadomić na piśmie o swoim zamiarze rozwiązania umowy. W takim przypadku, osoby będące jego downline’ami zostaną automatycznie przypisane do jego upline’a 

lub sponsora. 

f. Dystrybutor, który dobrowolnie rozwiąże umowę lub z którym Firma zakończy współpracę może ponownie ubiegać się o dystrybucję po upływie 12 miesięcy. Firma zastrzega sobie prawo 

do przyjęcia lub odrzucenia takiego wniosku.  

g. Po rozwiązaniu lub anulowaniu prawa do dystrybucji, Dystrybutor nie może korzystać z żadnych przywilejów ani korzyści, do których miał wcześniej prawo. 

h. Dystrybutor, z którym umowa została rozwiązana i który ponownie zostanie przyjęty, nie będzie mógł korzystać z premii ani z praw należnych jego downline’om. Musi rozwinąć nową sieć. 

i. W przypadku śmierci lub niepełnosprawności Dystrybutora, która uniemożliwi mu wykonywanie jego obowiązków, K-Link przekaże jego sieć oraz wszelkie korzyści z tego wynikające 

osobie, którą Dystrybutor pisemnie wyznaczy na swojego prawnego następcę.  

 

10. Regulamin sponsorowania 

a. Dystrybutor nie może zmienić swojego sponsora, a K-Link nie będzie przetwarzać wniosków złożonych przez tylko jedną ze stron. W wyjątkowych okolicznościach, wniosek musi zostać 

złożony w 4 egzemplarzach, gdzie dwa są od bezpośrednich upline’ów dystrybutora, a jeden od dystrybutora. Firma zbada wniosek, lecz zastrzega sobie prawo do jego przyjęcia lub 

odrzucenia. 

b. Dystrybucja nie posiada daty upływu ważności. Dystrybutor musi utrzymać sprzedaż w wysokości minimum 100 BV w okresie rozliczeniowym 6 miesięcy, aby pozostać kwalifikowanym 

Dystrybutorem.  

c. Małżonek dystrybutora może być sponsorowany, aby zostać Dystrybutorem. Sponsorem musi być żona lub mąż i nie może przynależeć do innej grupy. 

d. W przypadku zawarcia małżeństwa przez 2 dystrybutorów, mogą dokonać wyboru pomiędzy: 

i. Niezależnym utrzymaniem swoich grup downline’ów, 

ii. Zrezygnowaniem z jednej grupy dystrybucji na rzecz korzystania z tylko z grupy  współmałżonka.  W takim wypadku, pozostawiana grupa będzie nadal funkcjonować w strukturze 

upline’a, 

iii. W przypadku rozwodu łączna dystrybucja może zostać podzielona zgodnie z wyrokiem rozwodowym dotyczącym majątku lub umową rozwodową. 

e. Jeśli dystrybutor naruszy powyższe przepisy, K-LINK podejmie odpowiednie czynności cywilno- prawne zgodne z regulaminem K-Link.  

 

11. Spory 

a. W przypadku, gdy dwóch Dystrybutorów rości sobie prawo do bycia sponsorem nowego Dystrybutora, pierwszy wniosek otrzymany przez Firmę będzie wnioskiem decydującym. 

b. Firma nie popiera „kłusownictwa”. Kłusownictwo oznacza rekrutację dystrybutorów z innej grupy lub sponsorowanie małżonka osoby, która już należy do innej grupy.  

 

12. Postanowienia końcowe 

a. Wszelkie zmiany w niniejszej Deklaracji wymagają formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym wniosku zastosowane będą przepisy kodeksu cywilnego.  

b. Firma rezerwuje sobie prawo do dodawania, usuwania lub wprowadzania poprawek do powyższego regulaminu, gdy uzna to za niezbędne. 


