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Прошу залучити мене (нас) до співробітництва з «LR Health & Beauty Systems» у якості Партнера. 
Я (ми) усвідомлюємо, що дана Заява разом з Договором про співробітництво і Договором купівлі-продажу 
є обов‘язковим для виконання договором між мною (нами) і «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ.

Заявник №1: 

 Прізвище, ім‘я, по батькові

Дата народження  Серія і номер паспорта  Ідентифікаційний код

Адреса прописки:          

 Вулиця  № будинку  № кв.

       

Індекс  Населений пункт, Район, Область

Тел. дом.  Тел. служ.  Тел. моб.  Факс

Електронна адреса:  

Адреса проживання*:     

 Вулиця  № будинку  № кв.

       

Індекс  Населений пункт, Район, Область

* Примітка: документи і посилки відправляються за адресою проживання і тільки на ім‘я Заявника №1.

Заявник №2: 

 Прізвище, ім‘я, по батькові

Дата народження

Чи були Ви або Ваше подружжя Партнерами LR?  Заявник №1:   £ Ні   £ Так

 Заявник №2:   £ Ні   £ Так

Я згодний (ми згодні) з тим, що мої (наші) дані можуть бути опубліковані у зв‘язку зі співробітництвом з «ЛР Хелс енд бьюті 
сістемс» ТОВ і пов‘язаних з ним компаній. 
З отриманої інформації мені (нам) відомі комерційні і платіжні умови співробітництва і правила поведінки, з якими я (ми) 

згодний (ні) і зобов‘язуюся (-ємось) їх виконувати.

Залучив до діяльності й інформував мене (нас) Спонсор: 

  Прізвище, ім‘я, по батькові

Країна, населений пункт Код країни,  № Партнера  Телефон

Партнер - Лідер Організації:  

 Прізвище, ім‘я, по батькові

Місце підписання  Підпис Заявника №1  Підпис Заявника №2

ТОВ «ЛР  Хелс  енд  бьюті  сістемс».   01103,  м.Київ,  вул. Драгомирова 4,  офіс 123,    Код  ЄДРПОУ  31567148
Tел./факс:  +38-044 536-0355, тел.: +38 -067 500-5839, +38 -050 233-3200.      E-mail: order.ua@lrworld.com; http://www.lrworld.com,
р/р: 26008146492 у ВАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805. Договір на прийом платежів з ВАТ „Райффайзен Банк Аваль“:

№09/52-00/1021 від 07.05.2007р. (доп. договір №09/52-00/1021/2 від 21.01.2011р.).

Заява Партнера

Підпис Спонсора

Підтвердження Спонсора:
Підтверджую достовірність вищевказаних даних. Заявники були інформовані мною про продукти, концепцію комерційної 
діяльності і правила поведінки Партнера LR. Підтверджую, що я приймаю повну відповідальність за Заявника (ків) у 
дотриманні ним (ними) умов поведінки і LR - діяльності.

Білий примірник – офіс                                                   Блакитний примірник - Заявник                                                                    Рожевий примірник - Спонсор

UA 0002

Іванов Іван Іванович

01.12.1977 СЕ 123456 0123456789

Леніна 19 10

01001 Київ

+380501234567

ivanov@gmail.com

Леніна 19 10

01001 Київ

Петров Петро Петрович

Київ UA 00012345 +380951234567

Ваш підпис



1. Дозвіл купувати за оптовими цінами і залучати інших покупців 
вступає в дію одночасно з придбанням Стартового Пакету 
Партнера («Перше Замовлення»). При цьому присвоюється 
номер Партнера, під яким він перебуває в базі даних «LR Health 
& Beauty Systems» GMBH (далі - «LR»).

2. Партнер купує і продає продукти виробництва «LR» від свого 
імені і за свій рахунок. Партнер працює за сумісництвом 
(самостійно), а не як співробітник або працівник «LR-UA». 
Партнеру категорично заборонено виступати від імені «LR-
UA» або «LR», та поводитись таким чином, щоб сприяти таке 
враження. 

3. Партнер купує безпосередньо у «LR-UA». Купувати в інших 
Партнерів або продавати іншим Партнерам не дозволяється. 
Партнер зобов’язується замовляти лише товар, попередньо 
замовлений кінцевим споживачем, або такий, який потрібний 
для безпосереднього власного споживання. Будівництво складу 
забороняється. 

4. Продаж продуктів «LR» здійснюється Партнерами виключно 
прямим продажем, тобто: пропозицією товарів і послуг за 
допомогою демонстрації і пояснень (презентацій) у будь-
яких місцях, крім підприємств роздрібної торгівлі, побутового 
обслуговування (ринки, кіоски і т.д.) та Інтернет - магазинів і 
аукціонів.

5. Партнер зобов’язаний дозволяти собі лише такі вислови 
про «LR», продукцію «LR», систему реалізації та можливості 
заробітку в «LR», які відповідають офіційним висловам/
документації «LR». Як посібники для продажу (брошури, 
прейскуранти і т.д.) можуть використовуватись тільки офіційні 
видання «LR». Використання охоронюваних марок «LR» у 
торгівлі дозволяється партнеру лише після попереднього 
письмового узгодження з «LR-UA». За кожний випадок 
порушення зазначених вище зобов’язань, «LR-UA» має право 
на неустойку, яку визначає на свій справедливий розсуд з 
урахуванням тяжкості порушення та міри провини,  а в разі 
виникнення суперечок - компетентний суд. 

 Використання власних матеріалів вимагає письмового 
схвалення «LR-UA».

6. Публікації або ж оголошення (у тому числі в електронному 
вигляді) із зображенням             LR-продуктів  і  використанням 
назв  «LR Health & Beauty Systems»,  «LR»,  «Lady Racine»,     
«Line Racine» і т.п. вимагає письмового схвалення «LR-UA».

7. Партнер зобов’язаний дотримуватись правил добросовісної 
конкуренції. Якщо до «LR» через порушення правил 
добросовісної конкуренції партнером матимуть справедливі 
претензії треті особи, Партнер повинен відшкодувати всі збитки, 
що виникли у «LR» у зв’язку з цим.

8. Партнер зобов‘язаний особисто подбати про те, щоб одержати 
офіційний дозвіл для підприємницької діяльності. Це означає, 
що він несе особисту відповідальність як за правильне 
оподатковування своїх доходів і ведення звітності, так і за 
дотримання загальнодержавних законів і місцевих нормативних 
актів.

9. Партнерові дозволяється реалізовувати продукцію інших 
підприємств, за винятком продукції, яка конкурує з продукцією, 
що пропонує «LR», та продукції, що реалізується шляхом прямих 
продажів.

10. Партнерові заборонено інформувати третіх осіб про інших 
Партнерів без узгодження з «LR-UA» і цими Партнерами.

11. Основою системи збуту «LR» є спонсорська лінія. Вона служить 
засобом матеріальної зацікавленості всіх Партнерів, тому зміна 

лінії (спонсора) активним Партнером «LR» не припустима.
12. Винагорода Партнера залежить від здійснення ним‚ як 

незалежним підприємцем‚ продажу продукції «LR» і залучення 
нових покупців і Партнерів. Партнерові будуть нараховуватися 
бонуси відповідно до маркетингового плану компанії. 
Обов‘язковою умовою виплати винагороди є відвідування 
Партнером стартового семінару компанії.

13. Претендувати на виплату бонусів з обігу групи Партнер може 
лише при досягненні особистого обігу в обсязі 100 СП за 
відповідний період партнерської діяльності.

14. Партнер завжди й в усьому має підтримувати політику‚ що 
провадиться компанією, а також свого Спонсора і Лідера 
організації.

15. Партнер зобов‘язаний постійно вдосконалювати свої професійні 
знання і навички, відвідувати всі заходи‚ що проводяться 
Спонсором і Лідером організації.

16. Партнер попереджений і згодний, що у випадку порушення 
вищевказаних умов, а також у випадках: 

 • реалізації вербування (набору) в організаціях «LR» для продажу 
чужих продуктів та переманювання до інших підприємств 
прямих продажів; 

 • порушення принципів захисту спонсорської лінії, 
переманювання активних Партнерів «LR»;

 • повторного використання неофіційних посібників продажу; 
 • шахрайства при залученні нових Партнерів (заманювання 

умовами, яких не існує в «LR»);
 • самовільного зниження або завищення роздрібної ціни;
 • нанесення своїми діями збитку компанії, а також підриву її 

іміджу 
 його договір з «LR-UA» буде достроково розірвано.
17. Виключений Партнер та подружжя можуть бути задіяні знову 

лише через 12 місяців після закінчення партнерської діяльності 
(моменту останнього особистого замовлення). Якщо його 
Спонсор той же, що й раніше, заява Партнера може бути подана 
до закінчення цього строку.

18. Цей договір має особистий характер і не може бути 
переуступлений або переданий без узгодження з «LR-UA», крім 
випадків спадкування. 

19. Партнер може укласти лише один договір про співпрацю. У 
випадку одержання номера в інших дочірніх підприємствах «LR», 
номер Партнера в «LR-UA» буде анульовано.

20. «LR-UA» має право внести зміни і доповнення в договір з 
Партнером. У випадку незгоди Партнера з цими змінами, договір 
може бути розірваний з його ініціативи.

21. Документи до оформлення приймаються тільки при наявності 
копії паспорта й ідентифікаційного коду.

22. Цей договір регулюється законодавством України і набуває 
чинності з моменту його підписання і є дійсним протягом 
невизначеного часу до заяви однієї зі сторін про його 
розірвання. 

23. Договорні стосунки між Партнером та «LR-UA» визначаються 
умовами укладених угод, маркетинговим планом та Інтернет - 
директивами «LR».

24. Про передбачені «LR» зміни в умовах укладання угод для 
партнерів, умовах поставки та оплати продукції, системі 
винагороди та Інтернет-директивах, «LR-UA» повинна 
повідомляти партнера, якщо це його стосується. Якщо 
упродовж одного місяця з моменту повідомлення партнер не 
повідомляє про свої заперечення, вважається, що він згоден з 
передбаченими змінами. 

Договір про співробітництво

Даний договір разом з «Заявою Партнера» і договором купівлі-продажу, є обов'язковим для виконання між Партнером і «ЛР Хелс енд бьюті 
сістемс» ТОВ. 

Підписи сторін: 

Заявник №1:                            /                             /  Директор «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ.
  Підпис ПІБ

Заявник №2:                            /                             /                                                  /Жуков С.Л./
  Підпис ПІБs

 Місце підписання

 «          »                                   2013р.

ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс», м.Київ, Україна, іменоване надалі «LR-UA», в особі директора, Жукова Сергія 
Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і 

Заявник №1(П.І.Б.)                                                                                                                      , 

Заявник №2(П.І.Б.)                                                                                                                      , 

іменовані надалі «Партнер», з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

Як Партнер‚ Заявник ознайомлений, приймає і зобов'язується виконувати нижчевикладені умови:

Білий примірник - офіс Блакитний примірник - Заявник

Ваш підпис 01 вересня

Іванов Іван Іванович

Ваш підпис Іванов І.І.



1. Предмет договору
1.1. Продавець поставляє Покупцеві парфумерні, косметичні і 

туалетні засоби, супутні товари, рекламні матеріали і послуги, 
а також інші товари народного споживання, іменовані надалі 
«Товар». 

2. Замовлення товарів, ціни і порядок проведення розрахунків
2.1. Склад замовлення визначається Покупцем і передається 

Продавцеві телефоном, факсом, електронною поштою або 
особисто - в офісі Продавця.

2.2. Товар поставляється окремими партіями, відповідно до 
замовлень Покупця. На кожну партію товару виписується 
накладна у двох екземплярах, - по одному для кожної з сторін. 

2.3. Ціни на Товар встановлюються Продавцем і вказуються в 
прейскуранті.

2.4. Продавець формує рахунок-фактуру і направляє її Покупцю (або, 
за узгодженням, повідомляє вартість замовлення).

2.5. Розрахунки між сторонами здійснюються шляхом переказу 
коштів на банківський рахунок Продавця. Умови поставки - 
100% передоплата.

3. Поставка товару
3.1. Відправлення Товару здійснюється Продавцем не пізніше 2-х 

днів з моменту надходження оплати на рахунок Продавця, якщо 
інше не узгоджене заздалегідь.

3.2. Датою поставки вважається дата передачі товару експедитору 
(кур'єрській службі, перевізникові), або дата підписання 
накладної Покупцем, якщо товар одержується особисто. 

4. Право власності
4.1. Продавець підтверджує, що Товар, що поставляється за даним 

договором, належить Продавцеві на праві власності. 
4.2. Перехід права власності від Продавця до Покупця відбувається 

в момент передачі товару компанії - експедитору (кур'єрові, 
перевізнику) для передачі Покупцю, або підписання накладної 
Покупцем при одержанні Товару особисто.

5. Якість і претензії
5.1. Постачальник запевнює, що товар матиме однакову якість, що 

відповідає чинному стандарту компанії Виробника.
5.2. Якщо Товар матиме будь-які дефекти, то Продавець 

зобов'язаний за свій рахунок замінити дефектну продукцію, 
або, за узгодженням з Покупцем‚ врахувати суму претензії при 
наступній поставці. 

5.3. Претензії можуть бути заявлені щодо якості, кількості і строків 
поставки. Строк пред'явлення претензій - 7 днів з моменту 
одержання Товару Покупцем. 

6. Тривалість дії договору і його розірвання
6.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання і є 

дійсним протягом невизначеного часу до заяви однією зі сторін 
про його розірвання.

7. Інші умови
7.1. У випадку виникнення суперечливих ситуацій Сторони 

розглядають їх відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Обов'язковою умовою розірвання контракту є здійснення 

взаєморозрахунків між Сторонами.
7.3. Даний Контракт складений у двох екземплярах, що мають 

однакову юридичну чинність, українською мовою‚ по одному для 
кожної зі сторін.

8.   Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Покупець:  Продавець: 
ПІБ:  «ЛР Хелс енд бьюті сістемс» ТОВ.
  01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 4, н.п.123
 ЄДРПОУ 31567148
  р/р 26008146492 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
Ідентифікаційний код:  МФО 380805

Від Покупця: Від Продавця:

                                       /                                                                  / Директор                                                                  /С.Жуков/ 
Підпис                                ПІБ                                      Підпис,    МП 

Договір купівлі – продажу
 Місце підписання

 «          »                                   2013р.

ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс», м. Київ, Україна, іменоване надалі «Продавець», в особі директора,  
Жукова Сергія Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і громадянин

 , іменований надалі «Покупець», 

з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

Білий примірник - офіс Блакитний примірник - Заявник

Ваш підпис Іванов І.І.

Ваш підпис 01     вересня

Іванов Іван Іванович

Іванов Іван Іванович
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