FREDERICM TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA EMBAIXADOR DA MARCA
ACORDO MUTUO

ESTE ACORDO DESCREVE OS TERMOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA
EMBAIXADOR DE MARCA. OS TERMOS “EMBAIXADOR DA MARCA”, “VOCÊ” E “SEU” ESTÃO SE
REFERIR A VOCÊ, O CANDIDATO. "NÓS" E "NOSSO" REFEREM-SE AO FREDERICM.
DURAÇÃO DO CONTRATO
ESTE ACORDO COMEÇARÁ APÓS A ACEITAÇÃO DO SEU PEDIDO DE EMBAIXADOR E TERMINARÁ QUANDO
RESCINDIDO POR QUALQUER UMA DAS PARTES, POR ESCRITO POR CORREIO ELETRONICO OU CARTA
REGISTRADA.

TORNAR-SE UM EMBAIXADOR, NÃO ESTABELECE NENHUMA RELAÇÃO
LEGAL OU FINANCEIRA COM O FREDERICM. RESERVAMO-NOS O DIREITO
DE RESCINDIR A POSIÇÃO DE UM EMBAIXADOR A QUALQUER MOMENTO,
COM OU SEM MOTIVO, DANDO À OUTRA PARTE UMA NOTIFICAÇÃO POR
ESCRITO DA RESCISÃO.
USO DE CÓDIGO PESSOAL
COMO EMBAIXADOR, FORNECEMOS UM CÓDIGO PERSONALIZADO PARA VOCÊ COMPARTILHAR E FAZER
COM QUE SEUS INDICADOS USEM SUA COMPRA. ESTE CÓDIGO NÃO DEVE SER COMPARTILHADO EM SITES
PÚBLICOS DE CUPOM / DESCONTO, COMO RETAILMENOT.COM, COUPONSOCK.COM E OUTROS
SEMELHANTES.

CONTEÚDO DE MÍDIA SOCIAL
COMO EMBAIXADOR DA MARCA, ESPERAMOS QUE VOCÊ REPRESENTE NOSSA MARCA COM BOM GOSTO,
RESPEITE O BRAND E OS PRODUTOS E TODAS AS REGRAS IMPOSTAS DE FREDERICM. INCENTIVAMOS VOCÊ
A SER ÚNICO E CRIATIVO AO POSTAR E COMPARTILHAR.
RESTRIÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO OU COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO ASSOCIADO AO FREDERICM /
PRODUCTS / MARCA
1. PROMOVER MATERIAIS SEXUALMENTE EXPLÍCITOS
2.PROMOVER A VIOLÊNCIA E / OU USO DE DROGAS
3.PROMOVER A DISCRIMINAÇÃO BASEADA EM RAÇA, SEXO, RELIGIÃO, DEFICIÊNCIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL
OU IDADE
4.PROMOVER ATIVIDADES ILEGAIS OU QUESTIONÁVEIS
5.VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
* NÃO SEGUIR NENHUM DOS TERMOS ACIMA LEVARÁ À DESATIVAÇÃO IMEDIATA DO CÓDIGO E À REMOÇÃO
DO PROGRAMA EMBAIXADOR DA FREDERICM, SEGUIDO POR UM BLOQUEIO PERMANENTE *

PERFIL PESSOAL
POR SER UM EMBAIXADOR DA MARCA, VOCÊ TEM A OPORTUNIDADE DE TER UM PERFIL PESSOAL EM
NOSSO SITE COM TODAS AS SUAS INFORMAÇÕES (FOTO, BIOGRAFIA E PERGUNTAS DA ENTREVISTA) +
SEUS LINKS DE MÍDIA SOCIAL.

BENEFICIOS
Receberá toda informação para fazer download da app cashbackword junto com o cartão
personalizado, tudo GRATIS. Beneficia de deals e ofertas exclusivos em todo o mundo. Receba
Cashback e Shopping Points sempre que faz compras, até 5% de Cashback das suas compras nas mais
de 120.000 Empresas Aderentes Mundialmente, também apresentaremos imagens claras de voce
demonstrando os produtos da FredericM em um dos itens a seguir: Site de negócios, contas de media
social, YouTube, Facebook, Instagram, Tweeter,...etc.

MOTIVAÇÃO E COMPENSAÇÃO
PLANO DE COMPENSAÇÃO SOBRE A LOJA ONLINE FREDERIC M:

VAM (membro
VA) *

Porcentagem de
comissão **

Número de membros ativos *** na minha
loja on-line

1 a 249 VAM

10%

1

250 VAM

15%

3

500 VAM

25%

6

1000 VAM

30%

10

3000 VAM

35%

15

6000 VAM

40%

25

10.000 VAM

45%

40

* VAM: Os VAMs são os VAs gerados pelos membros em sua loja online fredericm.com (que inclui seus membros
diretos, bem como os membros patrocinados por seus membros ... Etc)
** Porcentagem de comissão: A porcentagem de comissão sé define em relação ao total de membros da VA durante um
mês e, em seguida, sua comissão é calculada sobre os membros da BR. São pagos ao mesmo tempo que as
comissões habituais entre os dias 10 e 20 do mês seguinte. Para gerar uma comissão, você deve fazer um mínimo de
50 VA pessoal (veja o próximo artigo).
*** Membro Ativo: Para ser membro ativo deve ter feito um pedido no mês na loja online FREDERIC M. Esse membro
deve ser parte de sua participação no grupo pessoal (Por exemplo: Eu patrocinado um membro A (que passam ordem),
que por sua vez tem patrocinado um membro B (que também passa um pedido), neste caso, que tem dois membros
activos.
Distribuidor Vantagem privilegiada: um distribuidor qualificado privilegiado (DP) distribuidor é elegível para pelo menos
uma comissão de percentagem . 25%
do VA Membro agrupados acumular VA pessoal e VA para determinar a sua comissão percentual sobre o plano de
marketing FREDERIC M.
Precisão do uso de cupons:
Você tem cupons de BEM-VINDO ou PARTILHA para seus clientes membros da FREDERICM.
O cupom de BEM-VINDO permite oferecer um desconto de € 10 no primeiro pedido com um mínimo de € 50 de um
novo Membro. O código para este cupom é "BEM-VINDO". (Disponível 30 dias após o seu registo).
O cupão SHARING é uma recompensa de 10 € para um membro que tenha recomendado o FREDERIC M no seu
ambiente. O membro afilhado será registrado como membro e fez um pedido mínimo de € 50 para gerar o cupom
SHARE em nome do membro patrocinador. Este cupom pode ser usado em qualquer solicitação do associado
patrocinador com um mínimo de € 50.
O código para este cupom é "PARTAGE10". (Válido 12 meses após o registro)
O uso de um cupom FREDERIC M implica em uma redução proporcional de VA e BR do pedido.

Por exemplo, a partir de hoje (22/11/2018), para os cupons BIENVENUE e PARTAGE de € 10, há uma redução de 5,00
VA e 5,65 BR.
CONDIÇÕES PARA RECEBER COMISSÕES A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2018:
A partir de novembro de 2018, para receber uma comissão da FREDERIC M (Loja Online ou Plano de Marketing),
qualquer embaixador ou distribuidor deve fazer um mínimo de 50 VA pessoal. (Incluindo Privilegiados)
PRECISÕES SOBRE O STATUS:
Desde o lançamento do fredericm.com, todos os comerciantes que tinham um status de "distribuidor" podem continuar a
beneficiar de 25% de desconto em produtos usando a loja on-line fredericm.com para fazer um pedido. Esse status não
continuará sendo oferecido por padrão durante o patrocínio on-line. FREDERIC M propõe um estatuto temporário de
Partenaire até sua aprovação como comissário (com número de registro no IAE e autônomos).
A partir de novembro de 2018, os distribuidores não registrados como Comissários Autônomos não continuarão
recebendo "pontos de presente", no entanto, eles podem continuar usando os demais pontos de presente antigos. Para
alterar seu status (para Fornecedor Distribuidor Independente VDI ou Corretor freelance) use a rubrica Contato
FREDERIC M em fredericm.com ou avantagesfm.com e solicite uma mudança de status (uma cópia da documentação
necessária será solicitada).
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DO SITE FREDERIC M
Este site é o site oficial da FREDERIC M.
As vendas de produtos FREDERIC M (doravante, "os produtos") são feitas sob estes termos e condições.
As condições gerais contidas em qualquer documento que não o presente e, em particular, os catálogos, folhetos, publicidade, avisos,
não se aplicam durante a compra no site FREDERICM.COM.
Qualquer flexibilidade ou condição especial por parte da empresa FREDERIC M relacionada, por exemplo, às condições de
pagamento ou entrega, não pode constituir uma renúncia implícita destes termos e condições.
Qualquer pedido de produto implica aceitação sem reservas pelo comprador e adesão total e completa a estas condições gerais de
venda.
Estas condições gerais de venda destinam-se aos distribuidores da FREDERIC M (Parceiros / Distribuidores), bem como a qualquer
comprador, pessoa singular, denominado "membro".
Compradores e distribuidores são chamados de "clientes" no texto.
CONDIÇÕES TARIFÁRIAS
Os preços apresentados incluem impostos.
Membros beneficiam de preços públicos FREDERIC M.
Parceiros e distribuidores, recebem um desconto de 25% sobre o preço público da FREDERIC M.
FREDERIC M pode modificar os preços dos produtos oferecidos a qualquer momento. Os preços aplicados são aqueles que
aparecem no site no momento da validação do pedido.
ORDENS
Os produtos oferecidos para venda são aqueles listados no site. As ofertas são válidas até o estoque durar.
Para fazer um pedido, o cliente deve criar uma conta online e fornecer uma quantidade de dados pessoais (identidade, detalhes de
contato ...).
Esses dados são gerenciados de acordo com a "Política de privacidade e proteção de dados" disponível neste site.
É impossível fazer um pedido se os campos marcados com um asterisco não forem preenchidos. A ordem torna-se final somente
quando o pagamento integral for efetuado.
Quando o pagamento é feito online, é feito exclusivamente com um cartão de crédito através de um sistema de pagamento seguro.
Frederic M confirma por e-mail, o cliente, o resumo do seu pedido e seu registro. No caso de pagamento por transferência, o pedido
se torna definitivo quando a empresa recebe o pagamento e o comprovativo de transferencia.
RISCOS E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
Após o pagamento integral dos Produtos, o Cliente se torna o proprietário dos Produtos e assume todos os riscos relacionados a eles.

O cliente deve verificar o status dos produtos no momento da entrega. Na ausência de uma reserva emitida pelo Cliente, considera-se
que o pedido foi aceito.
Qualquer produto / pacote que não tenha sido objecto de reservas por carta registada no prazo de três dias após a recepção pelo
transportador, e onde uma cópia será enviada simultaneamente a Frederic M será considerada como aceite pelo cliente.
O Cliente fornecerá todas as justificativas em relação à realidade dos defeitos ou anomalias observadas.O Cliente é responsável por
qualquer perda ou dano sofrido pela FREDERIC M, devido à violação da sua obrigação de apresentar uma reclamação.
RETORNO DE PRODUTOS NÃO CONFORMES OU COM DEFEITO
No caso de reclamação relacionada a Produtos que não cumpram com o pedido ou estejam defeituosos, eles poderão, sob as
condições detalhadas abaixo, ser devolvidos à FREDERIC M.
Todas as devoluções de produtos devem estar sujeitas a um acordo formal da FREDERIC M e devem ser feitas no prazo de catorze
dias a contar da data de entrega, indicando a natureza do defeito.
Os custos de devolução serão suportados pela empresa.Quando após a inspeção, nossa empresa encontra um defeito ou falha
aparente, Frederic M retornará um produto idêntico.Em caso de indisponibilidade deste produto, a Frederic M reembolsará o produto
defeituoso pelo preço pago e pelos custos de devolução.
DIREITO DE RETRAÇÃO
O Cliente pode exercer o seu direito de retirada no prazo de 14 dias após receber o seu pedido sem ter que indicar o motivo.
Basta acessar o endereço que aparece no site, um formulário de cancelamento ou um e-mail que menciona o número do pedido e
suas informações de contato.Se você optar por nos enviar um e-mail, é melhor fazê-lo no formulário recomendado com o aviso de
recebimento.Você também tem a possibilidade de nos enviar sua solicitação por e-mail.
Os produtos devem ser devolvidos em perfeitas condições para revenda, em sua embalagem original, no prazo máximo de 14 dias
após o envio do seu cartão postal / e-mail de retratação.O exercício deste direito resultará no reembolso da fatura sujeita ao retorno
dos produtos em perfeitas condições.Os custos de envio de retorno serão suportados pelo Cliente.
PRAZO DE ENTREGA
A entrega é feita para o endereço de entrega fornecido pelo cliente.
Esse desconto é materializado pela assinatura da nota de entrega.Os prazos de entrega são indicados ao cliente durante a validação do
seu pedido.Atrasos na entrega não resultam em nenhuma sanção ou compensação, nem motivam o cancelamento de um pedido.A
responsabilidade da FREDERIC M não pode ser comprometida pelos acontecimentos em curso de destruição, perda ou roubo de
transporte.
DESPESAS DE EXPEDIÇÃO
As condições tarifárias, assim como os prazos, aparecem na parte inferior da página.
A GARANTIA DE SATISFAÇÃO DA FREDERIC M
De acordo com o artigo 1641 e seguintes do Código Civil; A FREDERIC M garante os defeitos ocultos dos Produtos que os tornam
inadequados para o uso a que se destinam ou que reduzem seu uso de tal forma que o Parceiro não os teria adquirido ou os teria dado
a um preço menor se conhecido.
JURISDIÇÃO
No caso de qualquer litígio resultante da interpretação ou aplicação deste Contrato, as partes se esforçarão para resolver sua
controvérsia de maneira amigável.Em caso de desacordo persistente, os litígios serão apresentados aos tribunais competentes em
França.

