
elektronikus úton történő szerződéskötés www.flpshop.hu és https://sl.flpshop.hu/ oldalainkon 

keresztül 2020. augusztus 3-tól 

 

Kedves Forever Üzleti Partnereink! 

  

Nagy örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük az e-jellapon történő Üzleti Partneri 

csatlakozás lehetőségét igazodva az otthoni- és távmunka által átszőtt egyre nagyobb teret 

hódító életvitelhez. Az online térben töltött egyre több idő és annak népszerűsége, és 

vitathatatlanul idő- és költséghatékony volta miatt időszerűvé vált az elektronikus jelentkezés 

feltételeinek technikai és jogi biztosítása is. 

  

Az elektronikus Üzleti Partneri jelentkezésről (e-jellap) az alábbi információkat olvassátok el 

legyetek kedvesek: 

  

Az www.flpshop.hu és https://sl.flpshop.hu/ oldalainkon elvégezhető online jelentkezés 
főbb lépései továbbra is ugyanazok maradnak, mint eddig,  azonban ezentúl a jelentkezést 
követően papír alapú jelentkezési lap kitöltésére már nem lesz szükség.  

  

1. Kosár megtöltése  
2. Elektronikus jelentkezési lap kitöltése (fontos hogy ennél a pontnál az Általános 

Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató is elolvasásra és elfogadásra 
kerüljenek)  

3. Szállítási/fizetési információk megadása  
4. Jelentkezés és megrendelés elküldése (Forever Üzleti Partneri jelentkezés)  

  

Az  www.flpshop.hu és https://sl.flpshop.hu/ oldalainkon történő online belépéskor az Új 

belépő és a Forever Living Products Magyarország Kft. között 2020. augusztus 3-tól 

(hétfő) keltezett szerződéskötések elektronikus úton történő szerződésnek minősülnek 

(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján). Ez annyit jelent, hogy a 

továbbiakban www.flpshop.hu és https://sl.flpshop.hu/ oldalainkon keresztül történő 

regisztrációkor az Új belépőnek és a Forever Living Products Magyarország Kft. 

képviselőjének nem szükséges papír alapú jelentkezési lapot kitöltenie és aláírnia. A 

jelentkezési lap ebben az elektronikus formában is szabályos szerződésnek minősül, ami a 

kitöltéssel mindkét fél egyetértésével és akaratával jön létre. 

Ezzel jelentősen egyszerűsödhet és gyorsulhat a csatlakozás lehetősége és folyamata. A papír 

alapú jelentkezési lapot az új belépőnek nem kell majd várnia az első csomagjával és nem kell 

gondoskodnia sem a Forever Living Products Magyarország Kft-hez való visszajuttatásáról. A 
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„Forever Üzleti Partneri jelentkezés” elnevezésű szerződés (e-jellap) online felületen történt 

kitöltése és  befogadása után rögtön létrejön/hatályosul és megtekinthetővé/letölthetővé válik, 

mint érvényes jelentkezési lap az új belépő saját flpshop.hu fiókjának Fiókom menüpontjában. 

  

Az elektronikus jelentkezéssel az Üzleti Partneri szerződéskötés a megrendelés elküldésének 

pillanatában létrejön/hatályosul, így az új belépőre és a hálózatban elfoglalt helyére 

(szponzorvonal) a megrendelés elküldésének pillanatától vonatkozik Társaságunk Nemzetközi 

Üzletpolitikája (Nemzetközi Üzletpolitika vonatkozó szabályai: Új Vásárlókra vonatkozó 6 

hónapos szabály 4.02, Újraszponzorálás 14.01). 

  

Az esetleges első vásárlástól való elállás nem teszi semmissé az új belépő és a Forever Living 

Products Magyarország Kft. között létrejött „Forever Üzleti Partneri szerződés” elnevezésű 

szerződést és a megjelölt szponzori viszonyt.  

  

Reméljük, hogy az e-jelentkezés bevezetése  nagyban megkönnyíti majd munkátokat! 

További jó munkát és sikereket kívánunk! 

  

Üdvözlettel: 

Forever Living Products Hungary, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, Serbia, 
Slovenia 

 


