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Warunki ogólne dostaw dla 
Unii Europejskiej (z 
wyłączeniem Włoch) oraz 
Norwegii 

 
Niniejsza strona internetowa (wraz z dokumentami, do których znajdują się tutaj 
odniesienia) zawiera warunki, w oparciu o które dostarczamy produkty („Produkty”) 
wymienione na europejskich stronach naszej witryny http://www.jeunesseglobal.com 
(„strony”). Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki ogólne przed zamówieniem 
jakichkolwiek Produktów z naszej strony. Należy pamiętać o tym, że poprzez zamawianie 
jakichkolwiek Produktów, akceptują Państwo stosowanie się do tych warunków ogólnych. 
 
Należy zachować kopię tych warunków ogólnych na potrzeby późniejszego użycia. 
 
Proszę pamiętać o tym, że jeśli nie zaakceptują Państwo tych warunków ogólnych, nie będą 
mogli Państwo zamówić jakichkolwiek Produktów z naszej strony. 
 
1. INFORMACJE O NAS  

 Europejskie strony krajowe http://www.jeunesseglobaleurope.com posiadają licencję 
Jeunesse Global (Europe) Limited („Jeunesse”, „Firma” lub „my”). Są one 
zarejestrowane w Anglii pod numerem 07464371, a nasze biuro znajduje się pod 
adresem Frodsham Business Centre, Bridge Lane, Frodsham, Cheshire, WA6 7FZ, 
Anglia. Nasz numer VAT to GB 103351565. 

 
2. PAŃSTWA STATUS 

 Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony, gwarantują Państwo, że: 
 

2.1. są Państwo prawnie upoważnieni do zawierania wiążących umów; a także 
 

2.2. mają Państwo ukończone co najmniej 18 lat. 
 
 
3. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH 

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków ogólnych w 
dowolnym momencie. Wszelkie tego rodzaju zmiany uznaje się za skuteczne w 
momencie publikacji na stronie, a Państwa odpowiedzialnością jest przeczytanie 
niniejszych warunków ogólnych przy każdej okazji, w której korzystają Państwo 
z tej strony. Kontynuowanie korzystania z tej strony będzie oznaczało 
akceptację związania aktualnymi warunkami ogólnymi. 

 
3.2. Niektóre usługi oferowane przez stronę będą wymagać rejestracji, a późniejszy 

dostęp do tych usług będzie wymagać zatwierdzonej nazwy użytkownika i hasła 
(„Szczegóły hasła”). Informacje, które podają Państwo na tej stronie, powinny 
być dokładne i kompletne. Szczegóły dotyczące hasła są akceptowane i mogą 
zostać wycofane według naszego własnego uznania, a także są przeznaczone 
wyłącznie dla Państwa i muszą być traktowane jako ściśle poufne przez cały 
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czas. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących szczegółów Państwa hasła 
lub w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek nadużycia, mają Państwo 
obowiązek niezwłocznie nas o tym powiadomić.  

4. ZAMAWIANIE  
4.1. W przypadku zamawiania za pośrednictwem tej strony obowiązują następujące 

zasady:  
 

4.2. Państwa zamówienie jest uznawane przez nas za kierowaną do nas ofertę 
zakupu Produktu. Wszystkie zamówienia składane na tej stronie będą podlegały 
akceptacji przez nas zgodnie z następującymi warunkami.  

 
4.3. Kiedy składają Państwo zamówienie, prześlemy Państwu potwierdzenie 

mailowe z określeniem ostatecznych szczegółów Państwa zamówienia. 
Wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia zamówienia ani jego akceptacji 
przez firmę Jeunesse.  

 
4.4. Akceptacja Państwa zamówienia oraz zawarcie umowy między nami („Umowa”) 

ma miejsce w momencie wysyłki Produktów do Państwa (chyba że anulują 
Państwo zamówienie zgodnie z Warunkiem 8). Potwierdzenie wysyłki zostanie 
wysłane do Działu Wsparcia Dystrybutora, do którego dostęp można uzyskać 
pod adresem http://www.jeunesseglobaleurope.com.  

 
4.5. Mają Państwo obowiązek wydrukować lub w jakiejkolwiek innej formie 

zachować kopię niniejszych warunków ogólnych, a także potwierdzenie 
zamówienia na potrzeby własnej dokumentacji.  

 
5. DOSTAWA  

5.1. Strona internetowa jest przeznaczona do użycia wyłącznie przez Klientów i 
Dystrybutorów z siedzibą w Europie, w krajach przedstawionych jako dostępne. 
Nie przyjmujemy zamówień od osób prywatnych spoza tych obszarów.  
 

5.2. W myśl Warunku 5.3 Produkty będą dostarczane nie później niż trzydzieści (30) 
dni od daty potwierdzenia lub akceptacji Państwa zamówienia.  

 
5.3. Koszty transportu i szacowany harmonogram określa się w momencie złożenia 

zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Produkty zgodnie z 
określonym harmonogramem. Jednakże niekiedy opóźnienia są nieuniknione ze 
względu na nieprzewidziane okoliczności. Czas dostawy nie będzie kluczowym 
elementem umowy, a firma Jeunesse nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek 
opóźnienia lub niedopełnienia w zakresie dostawy Produktów zgodnie z 
określonym harmonogramem.  

 
6. RYZYKO I TYTUŁ PRAWNY  

6.1. Ryzyko z tytułu Produktów ponoszą Państwo od momentu dostawy lub od dnia 
pierwszej próby doręczenia.  
 

6.2. Prawo własności Produktów zostanie przeniesione na Państwa wyłącznie, kiedy 
otrzymamy pełną zapłatę wszystkich kwot wymaganych w odniesieniu do 
Produktu, wraz z kosztami dostawy.  
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7. CENA I PŁATNOŚĆ  

7.1. Akceptujemy płatności kartą debetową lub kredytową. Płatność pobieramy w 
momencie przyjęcia Państwa zamówienia i sprawdzenia dostępności stanów 
magazynowych. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności 
Produktów. W przypadku niemożliwości dostarczenia Produktów, powiadomimy 
Państwa o tym w możliwie najszybszym terminie. Jeśli zapłacili Państwo już za 
Produkty, w takim przypadku przysługuje Państwu prawo do pełnego zwrotu. 
Jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć produktów w rozsądnym terminie, mają 
Państwo prawo do pełnego zwrotu z tytułu nieotrzymanych Produktów.  
 

7.2. Należna cena jest ceną wyświetloną na tej stronie internetowej w momencie 
przyjęcia Państwa zamówienia. Jednakże, mimo że staramy się dbać o to, aby 
wszystkie ceny podane na stronie były prawidłowe, mogą zdarzyć się błędy. 
Jeśli wykryjemy błąd w cenie zamówionych przez Państwa Produktów, 
powiadomimy Państwa o tym w najbliższym możliwym terminie i umożliwimy 
Państwu ponowne potwierdzenie swojego zamówienia w oparciu o prawidłową 
cenę lub anulowanie go. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z 
Państwem, uznamy zamówienie za anulowane. Jeśli anulują Państwo 
zamówienie, w przypadku którego w pełni zapłacili już Państwo za Produkty, 
otrzymają Państwo pełny zwrot. Nie mamy obowiązku zapewnić Państwu 
Produktu w nieprawidłowej (niższej) cenie, jeśli błąd cenowy jest wyraźny i 
niekwestionowany, a także w granicach rozsądku mogli Państwo uznać je za 
nieprawidłowo określone.  

 
7.3. Wszystkie ceny zawierają VAT. Jeśli dotyczy, koszty dostawy zostają doliczone 

w oparciu o aktualne stawki, chyba że wyraźnie określono inaczej.  
 
8. ANULOWANIE, ZAMIANY, ZWROTY I SKARGI  

8.1. Powiadomienie o anulowaniu  
 
8.1.1 Wyłącznie jeśli nabywają Państwo Produkty w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej lub jako Dystrybutor firmy Jeunesse, mogą 
Państwo anulować umowę bez podania przyczyny w dowolnym 
momencie w ciągu (9) dni roboczych do momentu dostawy (lub, jeśli 
wypada to później, w ciągu czternastu (14) dni od momentu 
zamówienia). Dni robocze nie obejmują sobót, niedziel i dni 
świątecznych. W terminie określonym powyżej mają Państwo obowiązek 
powiadomić firmę Jeunesse na piśmie o anulowaniu w formie:  

 
(a) dostarczenia dokumentu przez Państwa dział wsparcia, który zawiera 

powiadomienie o anulowaniu; lub  
 
(b) kontaktu telefonicznego z działem obsługi klienta pod numerem podanym 

na tej stronie internetowej.  
 

Otrzymają Państwo pełny zwrot kosztów ceny zapłaconej za Produkty w 
ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia złożonego zgodnie z 
warunkami, o których mowa w sekcji 8. Jeśli anulują Państwo 
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zamówienie dotyczące Produktów, powinni Państwo w granicach 
rozsądku zadbać o Produkty zarówno przed anulowaniem, jak i co 
najmniej w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od momentu anulowania. 
Produkty należy zwrócić do europejskiego magazynu dystrybucji 
Jeunesse:  
 
Emarc, Aalsmeerderweg 249/O 
1432 CM Aalsmeer 
Holandia  
 
na własny koszt, zapewniając w granicach rozsądku, że Jeunesse 
otrzyma Produkty i że Produkty nie ulegną uszkodzeniu podczas 
transportu. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie straty lub 
uszkodzenia w zakresie Produktów, które wynikają z jakiegokolwiek 
Państwa uchybienia w odniesieniu do odpowiedniej troski o Produkty. 
Klienci nie mogą anulować zamówienia ani umowy, ani zwracać 
produktów w ramach dostawy towarów wyprodukowanych w oparciu o 
ich konkretne specyfikacje lub z wyraźną personalizacją, co z powodu ich 
charakterystyki uniemożliwia ich zwrot lub może prowadzić do szybkiego 
pogarszania się ich stanu. 

 
8.1.2 Nie mogą Państwo anulować zamówienia ani umowy, ani zwracać 

produktów w ramach dostawy towarów wyprodukowanych w oparciu o 
ich konkretne specyfikacje lub z wyraźną personalizacją, co z powodu ich 
charakterystyki uniemożliwia ich zwrot lub może prowadzić do szybkiego 
pogarszania się ich stanu. 

  
8.1.3 Prawa do zwrotu i anulowania przysługujące Dystrybutorom firmy 

Jeunesse zostały określone w warunkach ogólnych Aplikacji i umowy dla 
dystrybutorów, która stanowi część niniejszych Europejskich ogólnych 
warunków dostawy przez stronę internetową Jeunesse.  

 
8.2. Zwroty. W uzupełnieniu do praw do anulowania, określonych w powyższym 

Warunku 8.1, Jeunesse oferuje trzydziestodniową (30) politykę zwrotów 100% 
(niższe koszty transportu) w zakresie wszystkich „Preferowanych Klientów” 
(Klientów, którzy kupują za pośrednictwem naszej strony w oparciu o ceny dla 
Preferowanych Klientów i mogą zadecydować o przystąpieniu do programu 
Automatycznej przesyłki w celu uzyskania dalszego rabatu), „Klientów 
detalicznych” (osób prywatnych, które nabywają Produkty Jeunesse osobiście 
od Dystrybutora lub przez Internet za pośrednictwem swojego działu wsparcia, 
ale nie angażują się w działalność biznesową) oraz Dystrybutorów w przypadku 
ich pierwszego zakupu danego Produktu Jeunesse, jeśli produkt zostaje 
zwrócony w „Stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż”. (Produkty można 
uznać za „możliwe do ponownej sprzedaży”, jeśli spełniony zostanie każdy z 
poniższych elementów: 1) są one nieotwarte i nieużyte; 2) opakowanie i etykieta 
nie zostały zmodyfikowane ani uszkodzone; 3) Produkt i opakowanie są w 
stanie, który pod względem praktyki handlowej w rozsądnej ocenie umożliwia 
jego sprzedaż w oparciu o pełną cenę; 4) Produkt zostaje zwrócony Jeunesse w 
ciągu jednego (1) roku od daty zakupu; 5) termin ważności produktu nie upłynął; 
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oraz 6) Produkt posiada aktualną etykietę Jeunesse. Wszelki towar, który w 
momencie sprzedaży wyraźnie określono jako niepodlegający zwrotowi, 
wycofany z produkcji lub jako artykuł sezonowy, nie podlega możliwości 
ponownej sprzedaży („Gwarancja”). Jeunesse nie zapewni zwrotu kosztów z 
tytułu jakichkolwiek Produktów, które nie zostały zwrócone firmie Jeunesse w 
stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż. Następne nabywane Produkty nie 
mogą być zwracane w ramach tej Gwarancji.  

 
8.3. Zwroty Klientów detalicznych, hurtowych i preferowanych Jeunesse, za 

pośrednictwem swoich Dystrybutorów, oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu 
100% kosztów dla wszystkich Klientów detalicznych, hurtowych i 
preferowanych, wyłącznie w przypadku pierwszego zakupu Produktu Jeunesse 
oraz wyłącznie jeśli Produkt jest w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż. 
Każdy Dystrybutor ma obowiązek honorować gwarancję dla Klienta 
detalicznego, hurtowego i preferowanego. Jeśli z jakichkolwiek względów Klient 
detaliczny, hurtowy lub preferowany jest nieusatysfakcjonowany jakimkolwiek 
Produktem Jeunesse, może on zwrócić nieużywaną porcję Produktu 
Dystrybutorowi, od którego był on zakupiony lub, w przypadku Klientów 
hurtowych i preferowanych, do Firmy, w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, w 
celu zastąpienia, wymiany lub pełnego zwrotu ceny zakupu (niższy koszt 
transportu). Nie wpływa to na umowne prawa Klientów detalicznych, hurtowych 
lub preferowanych.  

 
 
 

8.4. Zwroty od Dystrybutorów (produkty zwrócone przez indywidualnych klientów 
detalicznych). Jeśli indywidualny Klient detaliczny zwraca początkowo 
zakupiony przez siebie Produkt Dystrybutorowi, od którego został on zakupiony, 
zgodnie z warunkami Gwarancji, Dystrybutor może zwrócić go Jeunesse w 
ramach zamiany lub zwrotu, jeśli dotyczy to nieużywanego Produktu 
zwróconego w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż (niższy koszt 
transportu). Wszystkie Produkty zwrócone przez indywidualnych Klientów 
detalicznych muszą zostać zwrócone Jeunesse w ciągu piętnastu (15) dni od 
daty ich zwrotu Dystrybutorowi wraz z potwierdzeniem zakupu, który 
Dystrybutor wydał Klientowi detalicznemu.  
 
8.4.1 Procedury dla wszelkich zwrotów W przypadku wszelkich zwrotów 

podlegających zwrotowi kosztów, ponownemu zakupowi lub wymianie 
obowiązują następujące procedury:  

 
a) Wszystkie Produkty powinny być zwrócone przez Dystrybutora lub 

klienta, który bezpośrednio dokonał ich zakupu od Jeunesse.  
 

b) Należy w tym celu uzyskać numer „RMA” (Return Merchandise 
Authorisation), kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta. 
Ten numer RMA powinien być zapisany na każdym przekazanym do 
zwrotu opakowaniu kartonowym.  

 
c) Zwrot powinien obejmować:  
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i. nieużytą porcję Produktu w oryginalnym opakowaniu.  

 
d) Produkt powinien być zapakowany w odpowiednie kartonowe 

opakowanie transportowe oraz materiały opakowanie wraz ze 
wskazanymi najlepszymi i najbardziej ekonomicznymi środkami 
transportu. Wszystkie zwroty powinny być transportowane w ramach 
przedpłaty transportowej Jeunesse. Jeunesse nie przyjmuje paczek z 
płatnością za pobraniem. Ryzyko utraty podczas transportu zwracanych 
Produktów spoczywa na Dystrybutorze/Kliencie. Jeśli zwrócony Produkt 
nie zostanie odebrany w Centrum dystrybucyjnym Jeunesse, 
odpowiedzialnością Dystrybutora/ Klienta jest śledzenie przesyłki i z tego 
powodu zdecydowanie sugerujemy przesyłanie Produktu jako przesyłkę 
specjalną, zabezpieczając jej zawartość przed utratą lub uszkodzeniem 
podczas transportu.  
 

e) Jeśli Dystrybutor zwraca Jeunesse towar, który został mu zwrócony 
przez indywidualnego Klienta detalicznego lub preferowanego, Produkt 
musi zostać odebrany przez Jeunesse w ciągu piętnastu (15) dni od 
dnia, w którym Klient detaliczny lub preferowany zwrócił towar 
Dystrybutorowi, a także musi towarzyszyć mu potwierdzenie zakupu, 
które Dystrybutor wydał Klientowi detalicznemu lub preferowanemu w 
momencie sprzedaży.  

 
Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, nie ma mowy o jakimkolwiek zwrocie 
środków lub wymianie Produktu. 
  

8.5. Procedura składania skarg Wszelkie skargi można składać w dziale obsługi 
klienta przez Państwa globalny dział wsparcia Jeunesse, tworząc bilet 
Helpdesku lub dzwoniąc pod numer telefonu 001 407 215 7414.  

 

 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
Uznają i akceptują Państwo fakt, iż jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami 
wszystkich praw własności intelektualnej w zakresie naszej strony internetowej oraz 
opublikowanych na niej materiałów. Materiały te są chronione przepisami i traktatami 
dotyczącymi praw własności na całym świecie. Wszystkie tego rodzaju prawa są 
zastrzeżone. Jako Dystrybutor, uznają Państwo i akceptują, że materiał i treść 
publikowana na tej stronie internetowej jest udostępniona na potrzeby użycia 
wyłącznie w związku z promocją swojej działalności związanej z firmą Jeunesse, i że 
mogą Państwo pobierać takie materiały i treści wyłącznie na potrzeby korzystania z tej 
strony i promowania swojej działalności Jeunesse. Dodatkowo uznają Państwo, że 
jakiekolwiek użycie materiałów i treści zawartych na tej stronie internetowej jest 
surowo zabronione i zgadzają się Państwo na to, aby nie kopiować, reprodukować, 
transmitować, publikować, wyświetlać, dystrybuować, wykorzystywać do celów 
komercyjnych ani tworzyć pochodnych materiałów i treści (a także zgadzają się 
Państwo nie pomagać ani nie umożliwiać tego jakiejkolwiek stronie trzeciej).  
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10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZABEZPIECZENIE  

10.1. Gwarantujemy Państwu, że wszelkie Produkty zakupione od nas za 
pośrednictwem naszej strony internetowej mają odpowiednią jakość i w 
granicach rozsądku nadają się do wszystkich celów, do których Produkty tego 
typu są powszechnie dostarczane.  

 
10.2. Nasza odpowiedzialność (zarówno jeśli chodzi umowę, szkodę lub cokolwiek 

innego) z tytułu straty poniesionej przez Państwa w wyniku naszego naruszenia 
tej umowy ogranicza się ściśle do kwoty zakupu nabytego Produktu.  

 
10.3. Nie obejmuje to ani w żaden sposób nie ogranicza naszej odpowiedzialności:  

 
10.3.1 z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze 

zaniedbanie;  
 
10.3.2 z tytułu oszustwa lub podawania fałszywych informacji; lub  
 
10.3.3 z tytułu jakiejkolwiek kwestii, w przypadku której nieuprawione byłoby 

przez nas zrzeczenie się odpowiedzialności lub próbowanie tego.  
 

10.4. Jeunesse w granicach rozsądku podejmie próby weryfikacji prawidłowości 
wszelkich informacji na tej stronie internetowej, ale nie oświadcza ani też nie 
gwarantuje tego w sposób wyrażony lub domniemany w przepisach lub w 
jakikolwiek inny sposób w odniesieniu do zawartości lub dostępności strony 
internetowej, jej aktualności, bezawaryjności, naprawiania błędów lub tego, że 
strona internetowa lub serwer, na którym jest ona udostępniania, są wolne od 
wirusów lub bugów. To samo dotyczy również zapewniania pełnej 
funkcjonalności, dokładności i niezawodności strony. Jeunesse nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek utraty zasobów lub materiału 
przesłanego lub przekazanego przez stronę internetową. Jeunesse nie 
akceptuje także żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju z tytułu 
wszelkich strat lub uszkodzeń wynikających z działań podjętych w związku z 
materiałem lub informacjami zawartymi na tej stronie internetowej.  
 

10.5. W myśl warunku 10.3 i innych niż wyraźnie określone w niniejszych warunkach 
ogólnych wszelkie zabezpieczenia, gwarancje, warunki (niezależnie czy 
wyrażone lub domniemane) wyklucza się niniejszym w pełnym zakresie 
dozwolonym w myśl obowiązującego prawa.  

 
10.6. W myśli warunku 10.3 nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich, 

które są wynikiem głównej straty lub uszkodzenia i które nie mogły być 
przewidziane przez Państwa ani przez nas. Obejmuje to m.in., lecz nie tylko, 
następujące kwestie:  

 
10.6.1 utrata dochodu;  
 
10.6.2 utrata biznesu;  
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10.6.3 utrata zysków lub umów;  
 
10.6.4 utrata przewidywanych oszczędności; oraz  
 
10.6.5 utrata danych.  
 

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
11.1. Umowy w zakresie sprzedaży Produktów za pośrednictwem naszej strony 

internetowej oraz wszelkie spory lub roszczenia powodowane lub powiązane z 
nimi lub ich przedmiotem lub formacją (w tym nieumowne spory lub roszczenia) 
podlegają przepisom prawa europejskiego.  
 

11.2. Firma Jeunesse zostaje zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
jakiegokolwiek opóźnienia lub niedopełnienia dostawy Produktów lub w inny 
sposób wykonania jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy, jeśli w 
granicach rozsądku to samo jest całkowicie lub częściowo spowodowane, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez okoliczności będące poza kontrolą.  

 
11.3. W celu zapewnienia wartości dodanej dla naszych Klientów i Dystrybutorów, 

możemy umieszczać linki do innych stron lub zasobów, do których mają 
Państwo dostęp według własnego uznania. Uznają Państwo i akceptują, że po 
zdecydowaniu się na wejście na powiązaną stronę internetową nie ponosimy 
odpowiedzialności za dostępność tego rodzaju stron zewnętrznych lub 
zasobów, a także nie sprawdzamy ani nie aprobujemy oraz nie jesteśmy 
odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za (i) praktyki związane z 
prywatnością na tego rodzaju stronach, (ii) za treści zawarte na takich stronach, 
w tym (bez ograniczeń) wszelkich reklam, treści, Produktów, towarów lub innych 
materiałów lub usług zawartych na takich stronach lub dostępnych z takich stron 
lub zasobów, lub (iii) za sposób wykorzystania tych stron lub zasobów przez 
osoby trzecie, ani za wszelkie szkody, straty lub wykroczenia (w sposób 
domniemany) spowodowane, lub mające związek, z użyciem lub poleganiem na 
tego rodzaju reklamach, treściach, Produktach, towarach lub innych materiałach 
lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych stronach internetowych lub 
zasobach.  

 
11.4. Nie mogą Państwo przekazać, przenieść, obciążyć, ani w żaden inny sposób 

rozporządzać Umową czy innymi prawami lub obowiązkami wynikającymi z niej 
bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia.  

 
11.5. Firma Jeunesse może przekazać, przenieść, obciążyć, zlecić podwykonawstwo 

lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać Umową lub innymi prawami lub 
obowiązkami wynikającymi z niej, w dowolnym czasie podczas obowiązywania 
tej Umowy.  

 
11.6. Jeśli jakiekolwiek z tych warunków lub zapisów Umowy zostaną uznane przez 

jakikolwiek kompetentny organ za nieważne, nieprawomocne lub niewykonalne 
w jakimkolwiek zakresie, tego rodzaju warunek lub zapis zostanie w 
odpowiednim zakresie wyłączony z pozostałych warunków i zapisów, które będą 
wciąż ważne w najpełniejszym zakresie dozwolonym przepisami prawa.  
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11.7. Niniejsze warunki ogólne te nie tworzą ani nie przyznają żadnych praw ani 

korzyści egzekwowanych przez jakąkolwiek osobę, która nie jest stroną umowy.  
11.8. Żadne opóźnienie lub niewykonanie czynności przez Jeunesse do korzystania z 

uprawnień, praw lub środków prawnych zawartych w niniejszych warunkach 
ogólnych będzie skutkować rezygnacją z tych warunków, a także pojedyncze 
lub częściowe skorzystanie z takich uprawnień, praw lub środki prawne nie 
wyklucza innego lub dalszego korzystania z nich. Wszelkie zrzeczenia się 
powinny być przedstawione na piśmie i podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela firmy Jeunesse. 
 

11.9. Niniejsze warunki ogólne oraz wszelkie dokumenty, do który zawarto wyraźne 
odniesienie w tych warunkach, stanowią pełną umowę między nami i zastępują 
wszelkie poprzednie uzgodnienia, ustalenia lub umowy między nami w związku 
z przedmiotem wszelkiej Umowy. Obie strony uznają, że w momencie 
przystąpienia do Umowy (oraz powiązanych z nią dokumentów), żadna ze stron 
nie polega na jakimkolwiek stwierdzeniu, interpretacji, zapewnieniu lub 
gwarancji („Interpretacja”) jakiejkolwiek osoby (będącej stroną tej Umowy lub 
nie) innej niż wyraźnie określone w niniejszych warunkach ogólnych. Każda ze 
stron wyraża zgodę na to, że wyłącznymi prawami i środkami odwoławczymi 
dostępnymi dla nas w wyniku Interpretacji lub z nią związanymi będzie dotyczyć 
naruszenia Umowy zgodnie z postanowienia niniejszych warunków ogólnych. 
Ta klauzula nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwa.  

 
Zalecamy Państwu wydrukować lub w inny sposób zapisać kopię tych warunków 
ogólnych na potrzeby wykorzystania w przyszłości. 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzono: 5 października 2017 r. 


