
UMOWA PARTNERA  

(wniosek o zawarcie)  

 
NUMER PARTNERSKI  
(wypełnia firma LR)  

 
WYPEŁNIJ SWOJE DANE OSOBOWE DRUKOWANYMI LITERAMI - DANE OBOWIĄZKOWE NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI:  

 
PARTNER 1 (ADRES ZAMIESZKANIA)  
 
Imię:  
 
Nazwisko:  
 
Data urodzenia: 

 
Ulica, nr domu  
i mieszkania:  
 
Kod, miejscowość:  
 
Województwo:  
 
Telefon:  
 
E-mail*: 

 
*Podanie e-maila jest obowiązkowe, ponieważ komunikacja ze Spółką będzie odbywać się drogą elektroniczną  

 
PARTNER 2 (W PRZYPADKU REJESTRACJI JAKO ZESPÓŁ)  
 
Imię   
Nazwisko  
 
Data urodzenia   
Telefon 
 

 Potwierdzam, że wskazane wyżej osoby pozostają w związku małżeńskim i posiadają wspólnotę majątkową***.    
***nie dotyczy rejestracji spółek (cywilnej, z o.o., jawnej) 

 
ADRES DO WYSYŁKI ZAMÓWIEŃ – STAŁY/ JEDNORAZOWY**:   
Imię:  
 
Nazwisko:  
Ulica, nr domu  
i mieszkania:   
Kod, miejscowość 

 
**proszę podkreślić wybraną opcję  

 
WYPEŁNIJ DANE FIRMY, JEŻELI REJESTRUJESZ SIĘ JAKO PARTNER PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. DOŁĄCZ WYDRUK Z CENTRALNEJ 

EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

 
Nazwa firmy:        

Adres siedziby firmy: 

       

       

       
        

Regon: 

 

NIP: 

     

      

Numer konta bankowego: 

       

       

       
        

       

Jestem podatnikiem VAT:    TAK  NIE  

Wyrażam zgodę na wystawianie w moim imieniu i na moją rzecz faktur/rachunków za bonus w formie elektronicznej przez LR:  TAK 

 

NIE 

 

  
         
 

WYPEŁNIJ DANE SPONSORA, CZYLI OSOBY REKOMENDUJĄCEJ I WPROWADZAJĄCEJ CIĘ DO LR: 

 
Imię MAG Nazwisko Polska Sp. z o.o. Numer partne rski  

Kraj 

 

Numer telefonu 

  

   

Polska 728 493 000  
      
 

ZAZNACZ ODPOWIEDNIE POLA 

 
Wyrażam zgodę na (właściwe zaznaczyć krzyżykiem): 
 
Otrzymywanie od LR informacji handlowych (np. newsletter) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail). 
 
Wykorzystywanie mojego numeru telefonu i adresu e-mail przez LR dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 
 
Przesyłanie mi przez LR pocztą katalogów i innych materiałów marketingowych/reklamowych 
 
Publikację mojego imienia i nazwiska w materiałach marketingowych, prezentacjach, na eventach, na stronie www firmy LR oraz w  mediach społecznościowych 

Publikację mojego wizerunku w materiałach marketingowych, prezentacjach, na e ventach, na stronie www firmy LR oraz w mediach społecznościowych  

 

 
 
 
 
PL00206754 
 
 
 
 
 

 
TAK NIE   
TAK NIE   
TAK NIE   
TAK NIE   
TAK NIE 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   
Zgodnie z przepisami ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), LR Health & Beauty Systems sp. z o.o. („LR ”) jest 

administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny, z godny z 

Umową Partnera oraz  obowiązującymi przepisami prawa. Współadministratorami danych osobowych dla swoich grup są nadrzędni Partnerzy LR 

(Upline). Szczegółowe informacje dotyczące podziału zadań pomiędzy współadministratorami zawarte są w OWU Partnera LR. 

 
Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice lub adres e-mail: daneosobowe.pl@LRworld.co m  
Informujemy, że LR będzie przetwarzać Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu Umowy Partnera oraz w trakcie jej trwania  w następujących celach:  

 zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;  
 wykonywania ciążących na LR obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas 

wykonywania tych obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe (art. 6 ust. 1 lit.  c) 

RODO);  
 związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), które polegają na:  

marketingu produktów własnych LR oraz modelu biznesowego   
 dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne LR, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie 

rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,  
 w celu dochodzenia i obrony roszczeń LR.  

Do zawarcia Umowy Partnera wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu Umowy Partnera stanowiącej jednocześnie wniose k o zaw ar cie  u m ow y. J eś li 

Państwo nie podadzą danych opisanych w formularzu, nie zawrzemy z Państw em Umowy Partnera. Podanie danych osobowych nie jest obo-wiązkie m  u sta wo wy m . W  

trakcie trwania umowy może zdarzyć się tak, że zostaną nam udostępnione inne dane osobowe dotyczące Państwa, np. adres IP, z którego Państwo korzystają w  tr a kcie  

przeglądania naszej strony internetowej, wizyty w e-sklepie lub zalogowania do swojego konta Partnera.  
Państwa dane osobowe przekazujemy Partnerom LR będącym Państwa Sponsorami, czyli osobom rekomendującym i wprowadzającym Państwa do 

LR, Uplinom, innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania: 

podmiotom obsłu-gującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, agencjom reklamowym i innym podmiotom 

pośredniczącym w orga-nizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych oraz eventów; podmiotom świadczącym na usługi doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, prawne podatkowe, rachunkowe. Państwa dane przekazujemy także innym administratorom przetwarzającym Państwa dane we  własnym 

imieniu, tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską; bankom lub instytucjom płatniczym.  
LR nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pastwa danych do państwa trzeciego (spoza EOG) ani do organizacji międzynarodowy ch, jednakże w 

określo-nych przypadkach może zdarzyć się tak, że Partner nadrzędny w strukturze z kraju spoza EOG będzie miał dostęp do danych Partnerów LR ze  

swojej grupy. W takim przypadku zastosowanie będzie miała umowa uwzględniająca wymogi UE w zakresie przekazywania danych poza  EOG.  
Na podstawie Państwa danych osobowych LR nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącyc h w yn ikie m  p ro fi- low an ia . 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych  d o o c en y n ie któ ry ch  

czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuac ji e ko no m iczn e j, z dr ow ia, 

osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania s ię.  

 
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący:  

 sprostowania Państwa danych osobowych;  
 dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przeka zanie kopii danych);  
 usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;  
 ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);  
 żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 RODO ).  

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby marketingu pr oduk-

tów własnych lub w innych prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez LR. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza prawo, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
PRZEDMIOT UMOWY: współpraca w zakresie zasad nabywania przez Partnera i ewentualnego dalszego odsprzedawania przez Partnera produktów 

LR oraz rozwijania biznesu LR.  
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SPONSORA: wprowadzenie oraz poinformowanie Partnera o zasadach współpracy z LR Health  &  Be a uty  Sy ste m s Sp . z  o .o . o r az 

przeprowadzanie szkoleń i wspieranie działań Partnera w ramach współpracy z LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., w tym zapoznanie Partnera z Umow ą Pa r tn er a, 

Oświadczeniem o ochronie danych osobowych i dokumentami stanowiącymi jej integralną część. Sponsor zobowiązuje s ię do przecho wywania oryginału Umowy Pa rtn e ra  

zawartej z Partnerem w stosunku, do którego danemu Partnerowi przysługuje status Sponsora oraz w przypadku   
przedstawienia oryginału lub wydruku umowy, która zawiera podpis Partnera.  
OŚWIADCZENIE PARTNERA: oświadczam, iż podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne z prawdą. Prz y każdorazowej zmianie danych 

zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym LR. Poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu niniejszej umowy wyrażam wolę zawarcia umowy i 

nawiązania współpracy w modelu biznesowym z LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o.. Oświad czam, że jestem pełnoletni/a oraz przeczytałem/am w 

całości i akceptuję postanowienia Umowy Partnera, w tym Ogólne Warunki Umowy Partnera LR (OWU) zamieszczone na odwrocie stron y, a także 

pozostałe dokumenty stanowiące integralną część Umowy Partnera wskaz ane w OWU. Zostałem poinformowany/a o prawie do odstąpienia od Umowy 

Partnera w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mi produktów zamówionych na podstawie formularza pierwszego zamówienia z łożonego  przy zawarciu 

Umowy Partnera, jak również otrzymałem/am informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia i wzór formularza odstąpienia.  
Partnerowi rekomendujemy posiadanie kopii Umowy Partnera w dowolnej formie (np. ksero, skan, zdjęcie itp.).  
Sposób porozumiewania się: strony porozumiewać się będą drogą elektroniczną, telefonicznie, w formie pisemnej za pomocą korespondencji 

przesłanej na wskazany przez stronę adres (LR może porozumiewać się z Partnerem z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych  przez 

Partnera przy zawarciu umowy lub w czasie jej obowiązywania). Niniejsza Umowa Partnera zastępuje dotychczasową Umowę Partnera (o ile osoba 

wypełniająca niniejszy formularz była wcześniej związana Umową Partnera z LR).  

 
Podpis Partnera/ów z zespołu   Data : 
    
 
Dziękujemy, że wybrałeś LR. Życzymy zadowolenia z produktów i współpracy z nami. 



 
I.  
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową Partnera”) jest zawierana pomiędzy Partnerem a 
LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., (zwaną dalej „LR”). Integralną częścią Umo-wy 

Partnera stanowią niniejsze Ogólne warunki Umowy Partnera (zwane dalej „Ogólny-mi 
warunkami”). Prawa i obowiązki Partnera określone są także w takich dokumentach jak 
Zasady internetowe LR, Kodeks etyczny LR, Zbiór reguł dla Partnera LR, Informacje o 

zamówieniach, dostawie i płatności, natomiast system wynagradzania opisany między 
innymi w broszurze Plan Kariery LR. Z aktualnie obowiązują wersją tych dokumentów 
moż-na zapoznać się na stronie internetowej LR.  

Ponadto od poziomu Menadżera Organizacji Partner podpisuje Umowę dla Menadżera 
Organizacji, która stanowi dodatkową umowę do Umowy Partnera. Umowa Partnera 

zostaje zawarta z dniem, w którym LR zaakceptuje wniosek o jej zawarcie, to jest 
wypełnio-ny i przekazany LR egzemplarz Umowy Partnera, i przydzieli Partnerowi numer 
partnerski. LR zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosku o zawarcie 

Umowy Partne-ra. Partnerowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Partnera na 
zasadach opisanych w pouczeniu znajdującym się poniżej. Strony za „produkt LR” 
uznają wyłącznie produkty dystrybuowane przez LR. 

 
II.  
Partnerem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

bądź zespół składający się z dwóch takich osób (zgodnie z Zasadami tworzenia zespołów w LR). 

Wyjątkowo - każdorazowo za wyraźną uprzednią, indywidualną zgodą LR   
- Partnerem może być także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka jawna, 
na którą przeniesione zostały prawa i obowiązki dotychczasowego Partnera LR, pod wa-

runkiem spełniania wszystkich określonych przez LR warunków przyjęcia w poczet Part-
nerów takiej spółki. Każdy Partner może w danym czasie być związany tylko jedną 

Umową Partnera (wyłącznie z jedną spółką z grupy kapitałowej, do której należy LR). 
Wielokrotna rejestracja, jako Partner np. w różnych spółkach-córkach LR na świecie jest 
wykluczona. Partner LR zobowiązany jest do poinformowania LR na piśmie lub w innej 

utrwalonej for-mie (np. email) o każdej zmianie dotyczących go danych zawartych w 
Umowie Partnera łączącej go z LR, jak również o zmianie statusu w ramach współpracy 
z LR w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Partnera. W przypadku niedochowania powyższego obowiązku 
wszelkie czynności dokonane przez LR wobec Partnera z uwzględnieniem posiadanych 
danych i informacji uważane będą za prawidłowo dokonane i prawnie skuteczne.  

 
III.  
Partner kupuje i może sprzedawać (w przypadku Partnerów prowadzących działalność 
gospodarczą) produkty LR we własnym imieniu i na własny rachunek. Partner samodziel-

nie decyduje o czasie i miejscu wykonywania wszelkich czynności. LR zobowiązana jest 

dostarczać zamawiane przez Partnera produkty bez wad.  
Partner jest samodzielny/niezależny i nie jest pracownikiem, agentem, komisantem ani z le -

ceniobiorcą LR, chyba że łączy go z LR określona odrębna umowa od Umowy Partnera. Partner nie 

jest także przedstawicielem LR, w związku z czym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek 

czynności, a w szczególności zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz LR. Surowo 

zabronione są wszelkie zachowania Partnera, które mogłyby pro-wadzić do wywołania innego 

wrażenia. Partner samodzielnie decyduje o wyborze zakresu/ formy współpracy z LR w ramach 

możliwości udostępnianych przez LR (w szczególności: konsument, działalność gospodarcza). 

Partner, który decyduje s ię na  prowadzenie dzia- łalności gospodarczej jest wyłącznie 

odpowiedzialny za prowadzenie takiej działalności, w tym za uzyskanie ewentualnie wymaganych 

niezbędnych zgód, licencji i pozwoleń a także rozliczanie i ponoszenia c iężaru zobowiązań 

publicznoprawnych, w szczególności podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne i 

ubezpieczenie zdrowotne. 

 
IV.  
Zakup produktów LR odbywa się jedynie bezpośrednio w LR. Partner zobowiązuje się 

zamawiać jedynie produkty LR wcześniej zamówione przez klienta lub produkty LR na 
bezpośrednie potrzeby własne. Magazynowanie produktów LR jest niedozwolone.  

 
V.  
Partner zobowiązuje się, z zastrzeżeniem postanowień Zasad internetowych LR dla Part -

nerów LR, do sprzedaży produktów LR w systemie sprzedaży bezpośredniej (sprzedaży 

poza lokalem), tzn. do sprzedaży połączonej z osobistym kontaktem z osobą potencjalnie 
zainteresowaną, z wyłączeniem handlu stacjonarnego, sklepów, kiosków, rynków, targo-
wisk i targów handlowych, wszelkich innych stałych lub zorganizowanych punktów sprze-

daży detalicznej, jak również innych metod/sposobów sprzecznych z istotą sprzedaży 
bez-pośredniej. Szczegółowe warunki i zasady promowania biznesu i sprzedaży 
produktów LR za pośrednictwem Internetu określają Zasady internetowe LR, dostępne w 

obowiązującej wersji na stronie internetowej LR po zalogowaniu się, z których aktualną 
wersją Partner zobowiązany jest się zapoznać. Partner zobowiązany jest do stosowania 
się do obowiąz-ków i wytycznych określonych w Zasadach internetowych LR.  

 
VI.  
Partner nie może podejmować działań, które mogłyby godzić w renomę LR, w szczegól-ności od 

rozpowszechniania informacji, które mogłyby wyrządzić LR szkodę. Partner nie może 

wykorzystywać znaku towarowego LR i innych praw własności intelektualnej LR, w jakikolwiek inny  

sposób i w jakimkolwiek innym zakresie niż przewidziano w niniejszych Ogólnych warunkach oraz 

Zasadach internetowych LR dla Partnerów. Partner jest zobo -wiązany do zawierania w swoich 

wypowiedziach o grupie LR, produktach LR i zasadach współpracy oraz moż liwościach zarabiania z 

LR, jedynie treści zgodnych z ofic jalnymi wypowiedziami i/lub dokumentami. Przy sprzedaży 

produktów LR lub promowaniu pro-duktów/biznesu LR Partner zobowiązany jest posługiwać się 

wyłącznie materiałami wspar -cia sprzedaży, reklamowy mi, promocyjnymi i informacyjnymi 

otrzymanymi od LR (m.in. dokumenty, cenniki, katalogi, wzory prezentacji itp.). Wykorzystanie 

chronionych marek/ znaków towarowych LR lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej 

wymaga uzyskania uprzedniej zgody  LR na piśmie. W każdym przypadku naruszenia wymienio -

nych zobowiązań tego paragrafu LR ma prawo dochodzenia od Partnera kary umownej w wysokości 

5.000,00 złotych za każde naruszenie. Przedmiotowa kara umowna może być kumulowana, tzn. 

Partner zobowiązany jest do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz każdorazowe naruszenie. 

Niezależnie od kar umownych LR przysługuje w stosunku do Partnera roszczenie o zapłatę 

odszkodowania uzupełniającego w wypadku, gdy kara(y) umowna/e nie pokryją szkód poniesionych 

przez LR. 

 
VII.  
Partner jest zobowiązany do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich 

oraz do zachowania zasad uczciwej konkurencji, w tym przestrzegania przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W szczególności zaka-
zane jest: podszywanie się pod oficjalną stronę internetową LR, to jest takie oznaczanie 

strony internetowej Partnera, które może spowodować u klientów błędne przekonanie, że 
mają do czynienia z oficjalną stroną internetową LR lub stroną internetową jednej ze 
spółek-córek LR; nie używanie logo „Niezależny Partner Biznesowy”, nie informowanie, 

że strona internetowa jest stroną partnerską. W przypadku naruszenia przez Partnera za-
sad uczciwej konkurencji bądź praw własności intelektualnej i wynikających z tego tytułu 

roszczeń osób trzecich wobec LR, Partner zobowiązany jest naprawić poniesioną przez 
LR z tego tytułu szkodę. 
 
VIII.  
Partner zobowiązuje się nie pośredniczyć ani nie rozprowadzać produktów oraz usług 

innych firm Partnerom LR. 
 
IX.  
Partner może otrzymać bonus zgodnie z zasadami Planu Kariery LR. Otrzymanie i wy -sokość 

bonusu są uzależnione od wyników uzyskiwanych przez Partnera. Szczegółowe zasady 

uzyskiwania bonusu, określa Plan Kariery LR. Partnerzy, aby otrzymać przysługują -cy im bonus, 

zobowiązani są do osiągnięcia miesięcznego obrotu własnego w wysokości przynajmniej 100 

punktów. Bonus może być realizowany: jako prawo do zakupu produk -tów w LR z dodatkowym 

rabatem w wysokości bonusu, bądź - w przypadku Partnerów prowadzących dzia łalność 

gospodarczą – jako wypłata w formie przelewu bankowego. W tym wypadku Partner prowadzący 

działalność gospodarczą ma obowiązek dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub Centralnej Infor -macji Krajowego Rejes tru Sądowego. Utrzymanie 

ochrony linii sponsorowania jest główną zasadą systemu zbytu produktów LR i jako niewzruszalna 

podstawa czynności prawnych służy do ochrony wszystkich Partnerów, zatem przeniesienie 

aktywnego Partnera do innej linii zasadniczo nie jest możliwe. Zasada ochrony linii sponsorowania 

została wprowadzona w celu przeciwdziałania nieetycznym praktykom w zakresie zmiany 

umiejscowienia Partne-ra w strukturze systemu LR. Ochrona linii rozpoczyna się już w momencie 

dostarczenia do LR wypełnionego formularza Umowy Partnera i trwa aż do upływu 12 -miesięcznego 

okre-su nieaktywności Partnera. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości LR wskazuje, iż nawet w 

przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Partnera, postanowienia o ochronie linii 

będą nadal obowiązywać pomiędzy LR a tym Partnerem. W przypadkach spornych, szczególnie w 

rejestracji online, ochrona linii rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy sponsor niezwłocznie - nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni - przedłoży podpisaną przez nowego Par tnera Umowę Partnera opatrzoną 

własnoręcznym podpisem Partnera. Oce-ny przypadków spornych dokonuje LR zgodnie z zasadami 

s łuszności i na tej podstawie we własnym zakresie podejmuje decyzję o przypisaniu Partnera w 

określonym miejscu struktury systemu. Prz ez przypadki sporne należy rozumieć sytuacje, w których 

dwóch lub więcej Partnerów twierdzi, iż  przysługuje im status Sponsora względem danego Part-

nera. Zawarcie kolejnej Umowy Partnera możliwe będzie dopiero po upływie wskazanego powyżej 

okresu nieaktywności, chyba że Partner decyduje s ię na przystąpienie do struk -tury sprzedaży w 

miejscu zajmowanym uprzednio (w strukturze tego samego Sponsora). Zasada ochrony linii dotyczy 

zarówno Partnerów, jak i ich małżonków. W celu uniknięcia  

(wersja na dzień 01.10.2020)   
wątpliwości, zarówno Partnerzy, jak i ich małżonkowie mogą najwcześniej po upływie 12 
miesięcy nieaktywności zawrzeć kolejną Umowę Partnera. Niezgodne z umową podej-

mowanie przez Partnera prób zmiany linii, także za pomocą osób trzecich, może 

stanowić podstawę natychmiastowego rozwiązania Umowy Partnera.  
 
X.  
LR i Partner LR przetwarzają dane osobowe, w szczególności dane zebrane przez LR lub Partnera 

na temat innych Partnerów i k lientów końcowych na podstawie systemów dostarczonych przez LR. 

Dlatego LR i Partnerzy są wspólnie odpowiedzialni za ochronę danych (są współadministratorami 

danych osobowych). Zadania wspólnego administro -wania i przetwarzania danych są podzielone w 

następujący sposób: Partner jest odpowie -dzialny za: (i) zbieranie danych o zamówieniach od 

klientów końcowych i zbieranie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, a także (ii) zbieranie 

danych o partnerach przez nie-go sponsorowanych i wykorzystanie danych wyłącznie do celów 

związanych z modelem biznesowym oraz podczas dzia łań mających na celu opiekę nad 

sponsorowanym przez niego Partnerem. LR jest odpowiedzialny za zapewnienie systemów 

wykorzystywanych do scentralizowanego przetwarzania danych. Za pomocą tych systemów LR 

przetwarza dane o Partnerach i k lientach końcowych, k tóre są potrzebne do przetwarzania zamó-

wień, obliczania prowizji, kwalifikacji oraz tytułów Partnerów, jak i do celów związanych z modelem 

biznesowym. LR dostarcza Partnerowi dane o partnerach i k lientach koń -cowych niezbędne dla 

Partnera do wykonywania jego zadań. Tylko LR odpowiada za przekazywanie informacji i 

dostarczanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych klientom końcowym i 

zainteresowanym partnerom. Partner jest zobowiązany do pomocy na żądanie LR we wszelkich 

działaniach dotyczących zabezpieczenia danych i realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą. 

Partner zobowiązuje s ię do przestrze-gania obowiązującego prawa ochrony danych osobowych oraz 

postanowień umowy do-tyczących ochrony danych. Partner zobowiązuje s ię do niezwłocznego 

przesyłania do LR wszelkich zapytań dotyczących danych osobowych ze strony urzędów. 

 

 
XI.  
Partner zobowiązuje s ię wobec LR przyjąć z powrotem od klienta dostarczony mu produkt LR 

zamówiony, zapłacony, w stanie niezmienionym, bez podania przyczyn, w cią gu 14 dni od 

otrzymania zamówionego produktu. Partner pozostawia klientowi wybór pomię -dzy zwrotem 

produktu LR, wymianą produktu LR na inny, zakupem innego produktu LR i pomniejszeniem 

rachunku o kwotę zwrotu albo zwróceniem pieniędzy za zakup. Niniejsze z obowiązanie Partnera i 

związane z nim uprawnienie k lienta nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia ustawowe 

konsumenta, w szczególności nie ogranicza ani nie zawie -sza prawa konsumenta do odstąpienia od 

umowy (zamówienia). Partner w stosunkach z konsumentami przy sprzedaży produktów LR 

obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów, 

niezależnie od postanowień Umowy Partnera i innych obowiązujących Partnera dokumentów (np. 

Ogólnych warunków, czy też Zasad internetowych LR). LR zapewnia Partnerom możliwość zwrotu 

zamówionych produktów w terminie dwóch miesięcy od wydania tych produktów i wystawienia 

faktury, pod warunkiem że zwracany produkt/produkty znajdują s ię w stanie niezmienionym oraz 

umożliwiającym ich ponowną sprzedaż  (w szczególności wymagane jest, aby opakowanie produktu 

było nienaruszone). W tym celu należy wypełnić i przesłać do LR wraz ze zwra -canymi produktami 

Formularz Zwrotu/Reklamacji na adres LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40 -

241 Katowice, telefon: (32) 351 12 50, e-mail: pytania@ LRworld.com lub pismo zawierające 

informację o numerze partnerskim, numerze faktury, przyczynie zwrotu i oczekiwaniach Partnera 

(treści żądania). Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu  

Zwrotu/Reklamacji. Wyłącznie w przypadku biżuterii prawo do zwrotu obejmuje okres 14 dni. 

Partner, po uprzednim wystawieniu przez LR faktury korygującej, jest uprawniony do pomniejszenia 

należności wynikającej z przyszłej faktury o wartość zwrotu albo do uzyskania zwrotu płatności 

(gotówki). Zwrot płatności możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy zwrot produktu LR następuje w 

ciągu 14 dni od daty wydania Partnerowi produktu LR. Jeżeli Partner żąda zwrotu płatności, 

uiszczona kwota zostanie wypłacona po potrąceniu bonusów wypłaconych od wartości zwracanego 

produktu LR. Prawo do zwrotu nie obejmuje materiałów wsparcia sprzedaży oraz ma -teriałów 

drukowanych. Niniejsze prawo do zwrotu produktów jest niezależne od innych uprawnień Partnera 

wynikających z przepis ów prawa lub postanowień Umowy Partnera i nie narusza w szczególności 

uprawnień Partnera do odstąpienia od Umowy Partnera lub od zamówienia, uprawnień w ramach 

rękojmi, a także prawa do zwrotu produktów i materiałów za 90% ceny w przypadku rezygnacji z 

członkostwa w LR, o którym mowa w punkcie XII Umowy Partnera poniżej. Po otrzymaniu paczki z 

zamówionymi produktami Partner zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod kątem 

zgodności ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodnośc i Partner 

zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu LR. W przypadku Partnerów 

nabywających produkty na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

brak zgłoszenia niezgodności produktów ze złożonym zamówieniem w terminie  do 3 dni od dnia 

otrzymania przesyłk i powoduje wygaśnięcie roszczeń reklamacyjnych z tego tytułu oraz wyłączenie 

odpowiedzialności LR. Procedura reklamacyjna: w celu z łożenia rekla -macji dotyczącej produktów 

należy wypełnić i przesłać na adres LR Health & Beauty Sys-tems Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 

Katowice dostarczony Partnerowi wraz z towarem Formularz Zwrotu/Reklamacji lub pismo 

zawierające informację o numerze partnerskim, numerze faktury, przyczynie zwrotu i informację o 

oczekiwaniach Partnera ( treści żądania reklamacyjnego), a także odesłać LR reklamowany produkt. 

W treści Formularza należy podać numer partnerski, numer faktury, przyczynę zwrotu i treść 

żądania reklamacyjnego. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

LR niezwłocz -nie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni, kontaktuje s ię z Partnerem 

w celu przekazania informacji o rozpoznaniu zasadności zgłoszenia oraz proponowanym sposobie 

jego rozpatrzenia, a także ustala z Partnerem zakres ewentualnych  dalszych niezbędnych działań. 

 
 

 
XII.  
LR jest uprawnione do rozliczania wierzytelności wynikających z kontaktów handlowych z 

przysługujących Partnerowi bonusów. Partner jednakże nie jest ze swej strony upo-
ważniony do występowania z propozycją uregulowania swych wierzytelności wobec LR 
za pomocą przysługujących mu bonusów. LR zastrzega sobie możliwość dokonywania 

potrąceń wierzytelności należnych od Partnera z wierzytelnościami Partnera oraz innymi 
świadczeniami, do których zobowiązane jest LR wobec Partnera. LR nie wyraża zgody 

na przelew jakichkolwiek wierzytelności należnych Partnerowi od LR bez uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody LR. 
 
XIII.  
Umowa Partnera zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę 

Partnera w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowie-dzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym rozwiązanie umo -wy zawartej przez LR z 

konsumentem w tym trybie musi nastąpić z ważnego powodu. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy 

Partnera może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w 

formie emaila. W przypadku Partnera nabywającego produkty na cele bezpośrednio związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą LR może ponadto rozwiązać Umowę Partnera z ważnych 

powodów ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia). Za ważny 

powód rozumie się w szczególności naruszenie przez Partnera postanowień Umowy Partnera, 

Ogólnych Warunków lub zasad współpracy z LR, któregokolwiek z obowiązków Partnera 

ok reślonych w obowiązujących Partnera dokumentach (takich jak w szczególności Zasady 

internetowe LR, Kodeks etyczny LR, Zbiór reguł dla Partnera LR, Plan Kariery LR, Umowę dla 

Menadżera Organizacji) zmiana modelu lub formy prowadzenia działalności przez LR, inną istotną 

zmianę okoliczności faktycznych lub prawnych związanych lub dotyczących współpracy LR z 

Partnerem, naruszenie przez Partnera zasady ochrony linii, dopuszczenie s ię przez Partnera czynu 

nieuczciwej konkurencji wobec LR lub innego Partnera LR, nakła-nianie lub podejmowanie prób 

nakłonienia Partnerów LR do rozwiązania Umowy Partnera lub do podjęcia współpracy z z 

przedsiębiorcą będącym podmiotem konkurencyjnym wobec LR lub innym przedsiębiorcą 

organizującym lub prowadzącym system sprzedaży bezpośr edniej, działanie na szkodę LR, 

używanie niezatwierdzonych materiałów wsparcia sprzedaży, reklamowanie produktów lub systemu 

dystrybucji LR z naruszeniem przepisów prawa lub wytycznych LR, dopuszczanie s ię lub udział w 

manipulacjach bonusowych, jak również  podawanie, potwierdzanie lub inne zachowanie związane z 

podaniem nieprawdzi-wych informacji, w tym nieinformowanie LR o podaniu nieprawdziwych 

informacji, w celu uzyskania nieuprawnionych korzyści przez jakiegokolwiek Partnera w ramach 

współpracy z LR, w tym bonusu a także naruszenie przez Partnera innych zasad uczciwej 

konkurencji określonych w pkt VII OWU oraz naruszenie prawa LR do znaku towarowego lub jakich -

kolwiek innych praw własności intelektualnej. Umowa Partnera może zostać rozwiązana na mocy 

porozumienia stron. Umowa Partnera wygasa automatycznie, jeśli Partner w prze -dziale czasowym 

12-tu miesięcy – licząc od daty wystawienia ostatniego rachunku/faktury, nie z łożył żadnego 

zamówienia na produkty LR (okres nieaktywności Partnera). W takim przypad ku Umowa Partnera 

wygasa ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upłynął 

 
ww. okres 12-tu miesięcy. Partner rezygnujący ze współpracy z LR ma prawo do odsprze -daży LR 

za 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od LR nadających się do sprzedaży produktów, 

materiałów informacyjno- instruktażowych, próbek produktów lub zestawów prezentacyjnych 

zakupionych w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia LR rezygnacji (oświadczenia o 

wypowiedzeniu Umowy Partnera). W takim przypadku Partner zobowiązany jest do zwr otu na rzecz 

LR bonusów uzyskanych przez Partnera w związku z zakupem zwracanych produktów LR. LR może 

potrącić z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz Partnera wartość bonusów uzyskanych przez 

Partnera w związku z zakupem zwra-canych produktów LR, co doprowadzi do pomniejszenia kwoty 

zwrotu na rzecz Partnera. 

 
XIV.  
LR zastrzega sobie możliwość dokonania z ważnych przyczyn zmian w Umowie Partnera, w tym w 

Ogólnych warunkach i innych dokumentach regulujących zasady współpracy  

 
Partnera i LR , w trybie przew idzianym przepisami Kodeksu cywilnego, z wyjątk iem po -stanowień 

stanowiących realizację obowiązków LR wobec Partnerów – konsumentów w odniesieniu do danej 

umowy/zamówienia wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za 

ważne przyczyny uważa się w szczególności: konieczność dostosowania postanowień wskazanych  

powyżej dokumentów do obowiązujących prze -pisów prawnych, zmianę modelu lub formy 

prowadzenia działalności przez LR, jak również inną istotną zmianę okoliczności faktycznych lub 

prawnych związanych lub dotyczących współpracy LR z Partnerem. O zmianach w Umowie 

Partnera, Ogólnych warunkach, Kodeksie etycznym LR, Zbiorze reguł dla Partnera LR oraz 

Zasadach inter-netowych LR Partner zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazan y 

przez niego adres e-ma- il. Informacja o zmianach a także nowy wzorzec pojawią się na stronie 

internetowej LR po zalogowaniu się. W terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o 

dokonanych zmianach Partner ma prawo odmowy wyrażenia zgody na zapropono waną zmianę. 

Brak pisemnego oświadczenia w powyższym terminie odmawiającego wyrażenia zgody będzie 

równoznaczny z akceptacją proponowanej zmiany. W wypadku odmowy wyrażenia zgody w ww. 

terminie łącząca strony umowa wygasa z upływem miesiąca następującego po mie-siącu, w którym 

upłynął termin na złożenie przez Partnera oświadczenia. Strony zgodnie postanawiają, że z uwagi 

na fakt, iż  w Informacjach o zamówieniach, dostawie i płatności znajdują s ię głównie informacje 

techniczne dotyczące realizacji zamówień i koszty wysyłek  

 
- informacja o zmianach w tym dokumencie oraz jego aktualna wersja będzie znajdować 

się na stronie internetowej LR po zalogowaniu się.  
 
XV.  
W sprawach nieuregulowanych w Umowie Partnera stosuje s ię przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia nieważności lub 

nieskuteczności któregokolwiek z postanowień zawartych w Umowie Partnera, pozostałe 

postanowienia są ważne i zachowują moc obowiązującą w najszerszym zakresie dozwo -lonym 

przez prawo. Strony zobowiązują s ię do uzgodnienia nowych postanowień w miej-sce postanowień 

nieważnych lub nieskutecznych. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej Strony 

postanawiają, iż s iedziba LR jest miejscem realizacji dostawy oraz wykonania zobowiąza ń. Partner 

oraz Sponsor ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z podania nieprawdziwych lub 

niekompletnych danych, jak również za dokona -nie rejestracji z wykorzystaniem danych innej osoby 

lub podrobienie podpisu, a takie dzia- łanie może również prowadzić do poniesienia przez Partnera 

odpowiedzialności karnej. LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. przestrzega Kodeksu Polskiego 

Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej („PSSB”), z którym można zapoznać się na stronie 

internetowej PSSB pod adresem www.pssb.pl, a także kodeksu etycznego LR, z którym można za -

poznać się po zalogowaniu na stronie www.lrworld.com. Partnerzy zobowiązani są prze -strzegać 

Kodeksu PSSB w ramach prowadzonej przez nich działalności. Partner może skorzystać z 

pozasądowego sposobu rozpatrywania skarg na zasadach przewidzianych w rozdziale 5 Kodeksu 

PSSB. Dostęp do tego sposobu rozpatrywania skarg jest bezpłatny. 

 
XVI.  
Wszelkie spory wynikające z Umowy Partnera rozpatrywane będą przez właściwy sąd 

powszechny, z tym zastrzeżeniem, iż Partner, będący przedsiębiorcą wyraża zgodę, iż 

wszelkie spory wynikające z Umowy Partnera rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby LR. 
 
XVII.  
Niniejsze Ogólne Warunki zastępują dotychczasowe Ogólne Warunki Umowy dla 

Partnerów LR. 
 
Dane identyfikacyjne i kontaktowe LR:  
LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Hutnicza 6, 40-241 

Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000203244, NIP: 

954-24-74-874, kapitał zakładowy 50.000 zł. Telefon: (32) 351 12 50 
 
Zamówienia e-mailowe: zamowienia@lrworld.com  
Inne pytania prosimy kierować na adres e-mail: pytania@lrworld.com 
 
Partner może szybko i efektywnie kontaktować się z LR z wykorzystaniem wskazanych 

powyżej danych kontaktowych. Szczegółowe informacje na temat wystawiania przez LR 
faktur/rachunków za bonus w formie elektronicznej przez LR w imieniu i na rzecz 
Partnera: Partner upoważnia LR do wystawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

faktur/ ra-chunków, faktur/rachunków korygujących i duplikatów, w formie elektronicznej, 
w jego imieniu i na jego rzecz (samofakturowanie). Partner zobowiązuje się do 
niezwłocznego informowania LR w przypadku zmiany nazwy prowadzonej działalności, 

zmiany innych danych Partnera, jak również w przypadku wszelkich zmian w statusie 
podatnika VAT lub o zbyciu przedsiębiorstwa.  
LR będzie wysyłać Partnerowi faktury/rachunki wystawione w imieniu i na rzecz Partnera drogą 

elektroniczną w terminie 14 dni od daty ich wystawienia. Faktury/rachunki wystawio-ne przez LR w 

ramach samofakturowania będą akceptowane przez Partnera w ten spo -sób, że Partner może 

zgłosić zastrzeżenia do faktury/rachunku wystawionego przez LR w terminie 7 dni od otrzymania od 

LR faktury/rachunku w formie elektronicznej. W braku zgłoszenia zastrzeżeń do faktury/rachunku w 

wyznaczonym terminie uznaje s ię, że faktura/ rachunek został zaakceptowany przez Partnera. 

Wyżej wymienione upoważnienie zostaje udzielone na czas obowiązywania Umowy  Partnera. 

Partner może odwołać udzielone LR upoważnienie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. LR 

może wypowiedzieć udzie- lone jej przez Partnera upoważnienie z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Odwołanie upoważnienia  powinno nastąpić 

na piśmie. LR będzie wystawiać faktury/rachunki w imieniu i na rzecz Partnera w okresie 

obowiązywania upoważnienia w odniesieniu do przysługującego Partnerowi bonusu miesięcznego z 

tytułu osiągniętego obrotu grupowego i osobistego. Podstawą obliczenia należnego Partnerowi 

bonusu jest rozliczenie bonusowe, czyli rozliczenie szczegółowe osiągniętego przez Part-nera i jego 

grupę obrotu miesięcznego dostępne w formie elektronicznej pod adresem www.LRworld.com po 

zalogowaniu. W przypadku gdy Partner chce otrzymać rozliczenie w formie utrwalonej na papierze 

lub na innym nośniku musi każdorazowo wystąpić na piśmie o jego wydanie. Rozliczenie jest 

podstawą wystawionej faktury/rachunku za bonus i w związku z tym zalecamy jego archiwizację 

(elektroniczną lub papierową). W przypadku gdy Partner nie chce otrzymać faktury/rachunku za 

bonus drogą elektroniczną zobowią-zany jest do wystawienia firmie LR faktury/rachunku za bonus 

we własnym imieniu i na własny rachunek na podstawie rozliczenia bonusowego. 

 
POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PARTNERA  
Partner może odstąpić od Umowy Partnera. Odstąpienie od Umowy Partnera skutkuje 

jednocześnie odstąpieniem od umowy sprzedaży produktów („Zamówienia”) zawartej na 

podstawie formularza pierwszego Zamówienia złożonego wraz z wnioskiem o zawarcie 
Umowy Partnera. LR zastrzega jednocześnie, że prawo do odstąpienia nie przysługuje 

Partnerowi w odniesieniu do Zamówienia, którego przedmiotem jest produkt dostarczany 
w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze 

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zosta-ło 
otwarte po dostarczeniu. Zasady realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Partnera 

określa niniejsze pouczenie. 

 
Prawo odstąpienia od Umowy Partnera.  
Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Partnera w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Państwu produktów zamówionych na podstawie pierwszego Zamówienia złożonego wraz 

z wnioskiem o zawarcie Umowy Partnera bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby sko-
rzystać z prawa odstąpienia od Umowy Partnera, muszą Państwo poinformować nas, tj. 
LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, telefon: (32) 

351 12 50, e-mail: pytania@LRworld.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy 
Partnera w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru 

formularza odstąpienia od Umowy Partnera, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby 
zachować termin do odstąpienia od Umowy Partnera, wystarczy, aby wysłali Państwo 
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy 

Partnera przed upły-wem terminu do odstąpienia od Umowy Partnera.  

 
Skutki odstąpienia od Umowy Partnera  
W przypadku odstąpienia od Umowy Partnera zwracamy Państwu wszystkie otrzyma -ne od 

Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zamówionych na podsta -wie pierwszego 

Zamówienia z łożonego wraz z wnioskiem o zawarcie Umowy Partnera (z wyjątk iem dodatkowych 

kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy 

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie -zwłocznie, a w każdym przypadku nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu 

prawa odstąpienia od Umowy Partnera. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych 

sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie 

zgodziliście s ię Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych 

opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania 

rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zda -rzenie 

nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam produkty LR zamówione na podstawie 

pierwszego Zamówienia z łożonego wraz z wnioskiem o zawarcie Umowy Part-nera na adres: LR 

Health & Beauty Systems Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, niezwłocznie, a w każdym 

razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy 

Partnera. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą 

Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów LR. Odpowiadają Państwo ty lko za 

zmniejszenie wartości produktów LR wynikające z korzystania z nich w spos ób inny niż było to 

konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów LR. 


