
REGULAMIN KLUBU LA VIE ESSENCE 
§ 1 

Definicja pojęć 
 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o poniższych terminach, należy przez to rozumieć: 
 
LP Bayer Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 
0000667674 NIP 7831755615, REGON 366778530, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000zł; 

Biznes Parter – to Dystrybutor Klubu La Vie Essence, który przy przystąpieniu do Klubu La Vie Essence 
nabył pakiet odpowiednio: Bronze Biznes Parter za cenę 1.000 zł, Silver Biznes Partner za cenę 2.500 
zł bądź Golden Biznes Parter za cenę 5.000 zł.  

Bronze Biznes Parter – to Dystrybutor Klubu La Vie Essence który przy przystąpieniu do Klubu La 
Vie Essence nabył pakiet Bronze Biznes Parter za cenę 1.000 zł, obejmujący:  

1 x La Vie Essence RED RICE CELL-POWER 

1 x La Vie Essence INTENSIVE REPAIR NIGHT CREAM 

1 x La Vie Essence Young Barley (Młody jęczmień) 

1 x La Vie Essence Spirulina & Active Collagen ( spirulina + aktywny kolagen) 

Wirtualne biuro 

Prowizje: 50 zł za pozyskanie Bronze Partnera 

100 zł za pozyskanie Silver Partnera 

300 zł za pozyskanie Gold Partnera 

 

Silver Biznes Parter – to Dystrybutor Klubu La Vie Essence który przy przystąpieniu do Klubu La Vie 
Essence nabył pakiet Bronze Biznes Parter za cenę 2.500 zł, obejmujący: 

2 x La Vie Essence RED RICE CELL-POWER 

2 x La Vie Essence INTENSIVE REPAIR NIGHT CREAM 

1 x La Vie Essence Young Barley (Młody jęczmień) 

1 x La Vie Essence Spirulina & Active Collagen ( spirulina + aktywny kolagen) 

Wirtualne biuro 

9% w planie kariery na start 

Prowizje: 100 zł za pozyskanie Bronze Partnera  

200 zł za pozyskanie Silver Partnera 

400 zł za pozyskanie Gold Partnera 

 

Golden Biznes Parter – to Dystrybutor Klubu La Vie Essence który przy przystąpieniu do Klubu La Vie 
Essence nabył pakiet Bronze Biznes Parter za cenę 5.000 zł, obejmujący: 

3 x La Vie Essence RED RICE CELL-POWER  

3 x La Vie Essence INTENSIVE REPAIR  



2 x La Vie Essence Young Barley (Młody jęczmień) 

2 x La Vie Essence Spirulina & Active Collagen ( spirulina + aktywny kolagen) 

1 x Tablet fimy Samsung  

15% w planie kariery na start  ( stała minimalna pozycja w Planie Marketingowym)   

1% - z ogolnego obrotu marki La Vie Essence dzielone na 100 pierwszych osob,które wykupią pakiet 
gold , będą poinformowane o tym mailowo oraz w formie papierowej (list informacyjny,tudzież 
umowa dsystrybutorska), obie formy będą wiążące. 

Udzial ten jest dziedziczny 

Prowizje: 
200zł za pozyskanie Bronze Partnera bezpośrednio, 
400zł za pozyskanie Silver Partnera bezpośrednio, 
100zł za pozyskanie Silvera Partnera w drugiej linii 
700zł za pozyskanie Gold Partnera w pierwszej linii, 
300zł za pozyskanie Gold Partnera w drugiej linii 
. 

Cena Klubowa – to cena hurtowa brutto, dostępna po zarejestrowaniu po jakiej Członek Klubu La Vie 
Essence uprawniony jest do nabycia Produktów od LP BAYER GROUP. Nabycie uprawnienia, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków przez 
Członka Klubu La Vie Essence, określonych w Regulaminie lub Planie Marketingowym. Aktualna Cena 
Klubowa jest określona w Sklepie Internetowym; 

Cena Katalogowa – to cena detaliczna brutto: (i) po jakiej LP BAYER GROUP sprzedaje Produkty 
podmiotom, nie posiadającym uprawnienia do nabywania ich po cenie Klubowej (ii) rekomendowana 
przy odsprzedaży Produktów użytkownikom przez Sprzedającego (iii) po jakiej Członek Klubu La Vie 
Essence nabywa Produkty od LP BAYER GROUP, jeżeli nie posiada uprawnienia do nabywania ich po 
Cenie Klubowej. Aktualna Cena Katalogowa określana jest w Sklepie Internetowym; 
 
Członek Klubu La Vie Essence – osoba fizyczna, na której wniosek LP BAYER GROUP przyznał 
status członka Klubu La Vie Essence; Członkami Klubu La Vie Essence i są: Klient, Dystrybutor, Bronze 
Biznes Partner, Silver Bies Partner oraz Golden Biznes Parter 
 
Klient – Czlonek Klubu La Vie Essence,który nie zawarl umowy dystrybutorskiej z Firma LP BAYER 
GROUP, nie może budowac struktury, jest uprawniony do kupowania produktów La Vie Essence  po 
niższej cenie. 
 
Dystrybutor La Vie Essence –  Członek Klubu La Vie Essence, który zawarł z LP BAYER GROUP 
umowę dystrybutorską. Członek La Vie Essence może być stroną tylko jednej umowy dystrybutorskiej; 
 
Klub La Vie Essence – ogół podmiotów, którym LP BAYER GROUP  przyznał status Członka Klubu 
La Vie Essence; 
 
Kwalifikacja Osobista – status, który Członek Klubu La Vie Essence uzyskuje w każdym Miesiącu 
Rozliczeniowym. Warunkiem uzyskania Kwalifikacji Osobistej w danym Miesiącu Rozliczeniowym jest 
zakup Produktów, bezpośrednio od LP BAYER GROUP, o łącznej wartości 200 punktów – wartość 
punktowa każdego Produktu jest przypisana do niego na stronie http://lavieessence.pl lub uzyskanie 
tej wartości punktowej zakupionych Produktów za pomocą Zamówienia Grupowego, złożonego przez 
innego Członka Klubu La Vie Essence, na zasadach określonych w Regulaminie. Każdy kolejny zakup 
Produktu od AP SYSTEM, w danym Miesiącu Rozliczeniowym, ponad uzyskaną Kwalifikację Osobistą, 
jest do niej doliczany stosownie do postanowień Regulaminu i Planu Marketingowego; 

Miesiąc Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy przy czym koniec Miesiąca Rozliczeniowego przypada 
na ostatni dzień danego miesiąca na godzinę 23.59.  



Numer Członka Klubu La Vie Essence – jest nim indywidualny numer nadany przez system 
teleinformatyczny La Vie Essence, w trakcie procesu rejestracji Członka Klubu La Vie Essence przy 
czym system teleinformatyczny La Vie Essence będzie nadawał numery losowo od wartości 1000 w 
górę, przy czym dla 200 pierwszych Członków Klubu La Vie Essence dokonujących rejestracji w 
Systemie La Vie Essence jako Silver Biznes Partner istnieje możliwość wyboru numeru od 101 do 999 
a dla pierwszych 100 Członków Klubu La Vie Essence dokonujących rejestracji w Systemie La Vie 
Essence jako Golden Biznes Partner istnieje możliwość wyboru numeru od 1 do 100; 
 
Osoba polecająca – Członek Klubu La Vie Essence, który rekomenduje przyszłych Członków Klubu 
La Vie Essence. Uzyskanie statusu Osoby polecającej następuje, gdy przyszły Członek Klubu La Vie 
Essence, w trakcie procesu swojej rejestracji, na stronie http://www.lavieessence.pl lub siedzibie  LP 
BAYER GROUP, wpisze, w przeznaczonym do tego miejscu, Numer Członka Klubu La Vie Essence 
Osoby polecającej; 
 
Plan Marketingowy – aktualnie obowiązujący plan marketingowy, umieszczony na stronie  
http://www.lavieessence.pl 
 
Premia – kwota  przysługująca w danym Miesiącu Rozliczeniowym Członkowi Klubu La Vie Essence, 
po uzyskaniu przez niego Kwalifikacji Osobistej, wyliczona i przyznawana zgodnie z zasadami 
określonymi w Planie Marketingowym i Regulaminie. Premia stosownie do postanowień Regulaminu 
przybiera postać wynagrodzenia pieniężnego lub Rabatu.  

Produkt – produkt opatrzony Znakiem La Vie Essence, sprzedawany przez LP BAYER GROUP za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego; 
 
Programy Motywacyjne – programy określające zasady przyznawania Członkowi Klubu La Vie 
Essence dodatkowych bonusów w postaci świadczeń, rabatów lub możliwości zawarcia dodatkowych 
umów na preferencyjnych warunkach; warunki Programu Motywacyjnego określone są w Regulaminie 
oraz Planie Marketingowym; 
 
Przeniesienie praw do Premii – uprawnienie Członka Klubu La Vie Essence do przeniesienia na 
innego Członka Klubu La Vie Essence, na zasadach określonych w Regulaminie, przysługującego mu 
uprawnienia do Premii.  
 
Rabat – zobowiązanie LP BAYER GROUP  do sprzedaży Produktu na warunkach, o jakich mowa w §4 
ust.5 Regulaminu, o ile zażąda tego Członek Klubu La Vie Essence, któremu zgodnie z Regulaminem 
lub Planem Marketingowym przysługuje takie roszczenie. Prawo do skorzystania z Rabatu przysługuje 
uprawnionemu w terminie 60 dni, licząc od dnia nabycia prawa do Rabatu, po tym okresie Rabat 
automatycznie wygasa; 

Regulamin – niniejszy regulamin Klubu La Vie Essence; 
 
Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez LP BAYER GROUP, a dostępny pod adresem 
internetowym www. lavieEssencetherapy.pl, za pośrednictwem którego LP BAYER GROUP prowadzi 
sprzedaż Produktów, 
 
Wirtualne Biuro – dostęp do systemu elektronicznego przeznaczonego w szczególności do 
zarządzania zamówieniami, obliczania wolumenu sprzedaży oraz kwot należnych świadczeń, 
 
Wysokie Obroty– Program Motywacyjny, w ramach którego, po spełnieniu warunków przewidzianych 
w Regulaminie i Planie Marketingowym, Członkowi Klubu La Vie Essence przysługuje prawo do 
zawarcia z LP BAYER GROUP umowy używania samochodu osobowego na preferencyjnych 
zasadach; 
 
Zamówienie – oświadczenie woli Członka Klubu La Vie Essence, składane za pośrednictwem 
formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z 
LP BAYER GROUP umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt. 
 



Zamówienia Grupowe - Zamówienie złożone przez Członka Klubu La Vie Essence, w ramach którego 
jest on uprawniony do przekazania poszczególnych Produktów, objętych tym Zamówieniem, innym 
Członekom Klubu La Vie Essence, na warunkach określonych w Regulaminie; 
 
Znak La Vie Essence – znak słowno-graficzny chroniony przepisami prawa. 
 

§ 2 
Członkostwo w klubie La Vie Essence 

1. Członkiem Klubu La Vie Essence może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. Dystrybutorem La Vie Essence może zostać każdy Członek Klubu La 
Vie Essence, który zawarł z LP BAYER GROUP  umowę dystrybutorską; Członek Klubu nie mająca 
statutu Dystrybutora może w każdej chwili zawrzeć umowę dystrybutorską i uzyskać status 
Dystrybutora. Zawarcie umowy dystrybutorskiej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Członkiem Klubu La Vie Essence może być również Dystrybutor, który bezpośrednio 
rejestracji nabędzie status Bronze Biznes Parter, Silver Biznes Partner lub Golden Biznes Parter. 
2. Przystąpienie do Klubu La Vie Essence następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza 
na stronie http://www.lavieessence.pl lub osobiście w siedzibie LP BAYER GROUP i dokonanie 
przyjęcia w poczet członków Klubu La Vie Essence przez LP BAYER GROUP (przyznanie statusu 
Członka Klubu La Vie Essence). Przystąpienie do Klubu wymaga podania danych obejmujących: imię, 
nazwisko, email, numer telefonu, PESEL, adres zamieszkania. Członek Klubu La Vie Essence nie może 
uzyskać lub podejmować prób uzyskania kolejnego statusu Członka Klubu La Vie Essence, w 
szczególności nie może posiadać dwóch lub więcej miejsc w macierzy w systemie La Vie Essence lub 
Numerów Członka Klubu La Vie Essence. Przy rejestracji należ podać numer osoby polecającej a w 
przypadku braku wskazania numeru osoby polecającej, System La Vie Essence automatycznie 
przypisze Członka do losowo wybranej struktury. 
2.1. Wypełnienie formularza i przyjęcie w poczet członków Klubu La Vie Essence, o których mowa w 
ust.2, powoduje również założenie i prowadzenie dla Członka przez LP BAYER GROUP , konta klienta 
w systemie teleinformatycznym La Vie Essence. Zasady prowadzenia, funkcjonowania i usuwania konta 
klienta określa regulamin Sklepu Internetowego. Usunięcie konta klienta w systemie teleinformatycznym 
La Vie Essence, przez Członka Klubu La Vie Essence, skutkuje ustaniem członkostwa w Klubie La Vie 
Essence. 
3. LP BAYER GROUP ma prawo odmówić, bez podania przyczyny, przyjęcia w poczet członków Klubu 
La Vie Essence.  
4. Prawa i obowiązki Członka Klubu La Vie Essence, w tym prawa i obowiązki wynikające z Umowy 
Dystrybutorskiej, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody LP BAYER GROUP 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przeniesienie praw i obowiązków Członka Klubu La Vie 
Essence nie może nastąpić na osobę zawieszoną w prawach członka Klubu La Vie Essence lub 
pozbawioną wcześniej członkostwa w Klubie La Vie Essence za naruszenie Regulaminu.  
5. Przeniesienie praw do Premii nabytej za dany Miesiąc Rozliczeniowy, jest możliwe o ile uprawnienie 
to zostanie przeniesione nie później niż do 5. dnia kolejnego Miesiąca Rozliczeniowego i nie później niż 
do tego dnia, o przeniesieniu zostanie zawiadomiony LP BAYER GROUP . Przeniesienie praw do Premii 
może być dokonane tylko na Członka Klubu La Vie Essence, który stosownie do treści Regulaminu 
posiada uprawnienie do otrzymania Premii w danej formie. Przeniesienie praw do Premii jest skuteczne, 
jeśli oprócz warunków, o których mowa w ust.4 i 5, zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 
- Przeniesienie praw do Premii nastąpiło na formularzu, udostępnionym na stronie 
http://www.lavieessence.pl., 
- formularz, o którym mowa powyżej, został podpisany przez Członka Klubu La Vie Essence w 
obecności osoby uprawnionej do reprezentacji LP BAYER GROUP  lub innej osoby upoważnionej przez 
LP BAYER GROUP , a w sytuacji gdyby nie było to możliwe, gdy ma on formę pisemną z podpisem 
notarialnie poświadczonym, 
- LP BAYER GROUP  wyrazi zgodę na Przeniesienie praw do Premii, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 3 
Ogólne warunki i zasady uczestnictwa w Klubie La Vie Essence 

1. Dokonywanie zakupu Produktów przez Członka Klubu La Vie Essence następuje poprzez Sklep 
Internetowy, na warunkach określonych w Regulaminie i Planie Marketingowym, a także w regulaminie 
Sklepu Internetowego. Zakupu Produktów można także dokonać osobiści w oddziałach firmy. 



2. Każdy z Członków Klubu La Vie Essence składający Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty za 
wszystkie wyspecyfikowane w tym Zamówieniu Produkty. Nabyte Produkty są doliczane do Kwalifikacji 
Osobistej Członka Klubu La Vie Essence. 
3. Składający Zamówienie, do zakończenia Miesiąca Rozliczeniowego, w którym takie Zamówienie 
zostało złożone, jest uprawniony do przekazania zakupionych Produktów innym Członkom Klubu La Vie 
Essence, a przekazane w ten sposób Produkty zostają doliczone do ich Kwalifikacji Osobistej 
[Zamówienie Grupowe]. Przekazanie będzie dokonywane w systemie teleinformatycznym La Vie 
Essence, za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Sklepu Internetowego lub za pomocą pisemnego 
oświadczenia złożonego LP BAYER GROUP  [dalej: Przekazanie]. Wszystkie Produkty nieprzekazane 
do końca Miesiąca Rozliczeniowego, w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostają doliczone 
do Kwalifikacji Osobistej składającego Zamówienie Grupowe. Składający Zamówienie Grupowe 
zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt, do dostarczenia Produktów innym Członkom 
Klubu La Vie Essence, stosownie do dokonanego Przekazania. Wyłącznie zobowiązanym do zapłaty 
za Produkty objęte Zamówieniem Grupowym jest składający to Zamówienie Grupowe.  
4. LP BAYER GROUP  oświadcza, iż Produkty mają oryginale pochodzenie. Żaden z Członków Klubu 
La Vie Essence, nie może w sposób pośredni czy też bezpośredni wprowadzać potencjalnych 
nabywców w błąd co do pochodzenia Produktów, ich składu, nazwy, właściwości itp. oraz  stosować 
innych nieuczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o 
przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz.1206 z dalszymi zmianami), 
jak również czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 z dalszymi zmianami). Członek Klubu La Vie 
Essence zobowiązany jest również do powstrzymania się od wszelkich działań lub zaniechań, które 
mogłyby godzić w dobre imię innych Członków Klubu La Vie Essence, LP BAYER GROUP  i marki La 
Vie Essence. 
5. Brak uzyskania Kwalifikacji Osobistej w danym Miesiącu Rozliczeniowym przez Członka Klubu La 
Vie Essence, skutkuje brakiem naliczania Premii za ten Miesiąc Rozliczeniowy.  
6. Członek Klubu La Vie Essence nie jest pracownikiem, przedstawicielem, agentem ani komisantem 
LP BAYER GROUP, ponadto nie jest uprawniony do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań 
oraz podejmowania czynności w imieniu LP BAYER GROUP. 
8. Członek Klubu La Vie Essence zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić LP BAYER GROUP o 
każdorazowej zmianie swoich danych osobowych, przekazanych LP BAYER GROUP w trakcie procesu 
przyjmowania w poczet członków Klubu La Vie Essence. 
9. Raz na trzy miesiące Członek Klubu La Vie Essence ma obowiązek uzyskania Kwalifikacji Osobistej. 
Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim skutkuje natychmiastowym ustaniem 
członkostwa w Klubie La Vie Essence. 
10.Jeżeli Premia, należna w formie wynagrodzenia pieniężnego, nie zostanie odebrana przez byłego 
Członka Klubu La Vie Essence, w ciągu dwunastu miesięcy od dnia ustania członkostwa w Klubie La 
Vie Essence, zostanie ona przeznaczonych na cele charytatywne wg wyboru LP BAYER GROUP, na 
co Członek Klubu La Vie Essence wyraża niniejszym zgodę. Powyższy zapis nie ma zastosowania do 
wygaśnięcia członkostwa na skutek śmierci Członka Klubu La Vie Essence. 
11. Członek Klubu La Vie Essence zobowiązuje się przestrzegać zasad współżycia społecznego, 
ogólnych zasad moralnych oraz etyki biznesu.  
 
 
 
 

§ 4 
Zasady uczestnictwa w Klubie La Vie Essence 

dla Członków związanych z LP BAYER GROUP umową dystrybutorską 
1. Członek Klubu La Vie Essence, który nie zawarł z LP BAYER GROUP  umowy dystrybutorskiej [dalej: 
Odbiorca] oświadcza, iż Produkty nabywa w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością 
gospodarczą lub zawodową oraz że nie świadczy żadnych usług na rzecz LP BAYER GROUP.  
2. Członek Klubu La Vie Essence, w ramach zawartej z LP BAYER  GROUP umowy dystrybutorskiej, 
może zobowiązać się do działania jako:  
- Dystrybutor La Vie Essence prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek działalność 
gospodarczą, w ramach której: (i) zobowiązuje się aktywnie sprzedawać Produkty oraz świadczyć usługi 
reklamowe Produktów i marki La Vie Essence (ii) jest uprawniony do posługiwania się znakiem La Vie 
Essence, w celu prawidłowego wykonania umowy dystrybutorskiej oraz posługiwania się materiałami 
reklamowymi i promocyjnymi wydanymi przez LP BAYER GROUP, w sposób z LP BAYER GROUP 
uzgodniony [dalej: „Sprzedający”]. 



- Dystrybutor La Vie Essence nieprowadzący działalności gospodarczej, nabywający Produkty w celu 
niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który w ramach zawartej 
umowy dystrybutorskiej: (i) zobowiązuje się do osobistego świadczenie usług reklamowych Produktów 
i marki LA Vie Essence (ii) jest uprawniony do posługiwania się znakiem La Vie Essence, w celu 
prawidłowego wykonania umowy dystrybutorskiej oraz posługiwania się materiałami reklamowymi i 
promocyjnymi wydanymi przez LP BAYER GROUP, w sposób z LP BAYER GROUP  uzgodniony [dalej: 
„Reklamujący”]. 
2.1. Świadczenie usług reklamowych Produktów i marki La Vie Essence, polega w szczególności na 
przekazywaniu osobom trzecim informacji o cenach, właściwości i charakterystyce Produktów. Wszelkie 
działania reklamowe i marketingowe wykraczające poza te uzgodnione z LP BAYER GROUP , 
wymagają uprzedniej pisemnej zgody LP BAYER GROUP. Prowadzenie reklamy porównawczej jest 
zabronione. Dystrybutor La Vie Essence ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia 
osób trzecich wynikające z własnych działań lub zaniechań, w ramach prowadzonej sprzedaży lub 
reklamy Produktów z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
3.  Dystrybutor La Vie Essence nie podlega kierownictwu LP BAYER GROUP, a usługi świadczy w 
wybranym przez siebie miejscu i czasie, przy czym jest związany postanowieniami Regulaminu, 
zawartej umowy dystrybutorskiej oraz Planu Marketingowego. Dystrybutor La Vie Essence może 
konsultować z LP BAYER GROUP  swoje działania podejmowane w ramach członkostwa w Klubie La 
Vie Essence, w szczególności w ramach wykonywania umowy dystrybutorskiej. 
4. Na zasadach określonych w Planie Marketingowym i Regulaminie, Członek Klubu La Vie Essence 
otrzymuje Premię, z tytułu nabycia Produktów od LP BAYER GROUP, uzyskania ich w ramach 
Zamówienia Grupowego, jak również Produktów zakupionych od LP BAYER GROUP  przez innych 
Członków Klubu La Vie Essence, znajdujących się w jego strukturze, przy czym: 
-   Odbiorca – uprawniony jest do otrzymania Premii wyłącznie w formie Rabatu na Produkty, 
- Reklamujący – uprawniony jest do otrzymania Premii wyłącznie w formie wynagrodzenia pieniężnego, 
- Sprzedający – uprawniony jest do otrzymania Premii w formie Rabatu na Produkty lub wynagrodzenia 
pieniężnego. 
5. Rabat, o którym mowa w ust. 4, polega na umożliwieniu Członkowi Klubu La Vie Essence nabycia 
Produktów od LP BAYER GROUP , na warunkach gdzie maksymalnie 90% Ceny Klubowej lub 
Katalogowej zostaje pokryte z wypracowanej, a jeszcze nie rozliczonej Premii należnej Członkowi Klubu 
La Vie Essence. Członek Klubu La Vie Essence zobowiązany jest do zapłacenia LP BAYER GROUP 
pozostałych 10% Ceny Klubowej lub Katalogowej za nabywane Produkty. Realizacja Rabatu, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokonuje się na żądanie Członka Klubu LA Vie Essence. Ustanie 
członkostwa w Klubie La Vie Essence, skutkuje utratą prawa do nabywania Produktów z 
wykorzystaniem Rabatu. 
6. Zmiana statusu Odbiorcy na Reklamującego lub Sprzedającego wymaga: 
- złożenia w tym zakresie wniosku do LP BAYER GROUP, 
- odebrania lub rozliczenia całej Premii przysługującej na koniec danego Miesiąca Rozliczeniowego, 
- podpisania umowy dystrybutorskiej z LP BAYER GROUP , z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
6.1. Zmiana statusu, o którym mowa ust. 6 zaczyna obowiązywać od początku Miesiąca 
Rozliczeniowego, który następuje po Miesiącu Rozliczeniowym, w którym Członek Klubu La Vie 
Essence spełnił wszelkie wymagania, o których stanowi Regulamin. 
7. W przypadku Sprzedającego, który zażądał wypłaty należnej Premii w formie pieniężnego 
wynagrodzenia, wypłata dokonuję się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura  
wystawiana jest po zakończeniu danego Miesiąca Rozliczeniowego. Premia będzie płatna w terminie 7 
dni od doręczenia LP BAYER GROUP  prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
8. Sprzedający zobowiązuje się wraz z pierwszą fakturą VAT złożyć oświadczenie, czy jest płatnikiem 
podatku VAT. 
9. Premia należna Reklamującemu zostanie wypłacona na podstawie prawidłowo wystawionego 
rachunku. Postanowienia ust.7, stosuje się odpowiednio. 
10. Premia należna Reklamującemu w danym Miesiącu Rozliczeniowym, zostanie pomniejszona o 
wysokość zobowiązań publicznoprawnych, a w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, 
zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli obowiązujące przepisy prawa przewidują obowiązek 
ich pobrania lub odprowadzenia. 
10. Sprzedający i Reklamujący nie jest uprawniony do otrzymania od LP BAYER GROUP innego 
wynagrodzenia, niż określone w Regulaminie, Planie Marketingowym i umowie dystrybutorskiej. LP 
BAYER GROUP  nie jest również zobowiązany do zwrotu żadnych wydatków poniesionych przez 
Sprzedającego lub Reklamującego, w celu wykonania umowy dystrybutorskiej. 
 



 
§ 5 

Zasady uczestnictwa w Programach Motywacyjnych 
1. Członek Klubu La Vie Essence spełniający warunki określone w Programach Motywacyjnych są 
uprawnieni do żądania od LP BAYER GROUP spełnienia świadczenia przewidzianego w danym 
Programie Motywacyjnym, lub zawarcia z LP BAYER GROUP umowy na preferencyjnych warunkach. 
2. W przypadku gdy bonus wynikający z danego Programu motywacyjnego ma charakter okresowy lub 
ciągły, Członek La Vie Essence traci prawo do korzystania z bonusu, jeżeli nie spełni warunków 
uprawniających do kontynuacji. 
3. Członek Klubu La Vie Essence spełniający warunki określone w programie motywacyjnym Wysokie 
Obroty, jest uprawniony do żądania od LP BAYER GROUP zawarcia umowy uprawniającej do używania 
samochodu osobowego marki oraz modelu określonego w programie, za cenę 1 zł netto miesięcznie. 
4. Uprawnienie określone w ust. 3 przysługuje, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki: 
a) Członek Klubu La Vie Essence  spełnia przesłankę Kwalifikacji Osobistej, 
b) Członek Klubu La Vie Essence w ciągu dwóch kolejnych miesięcy osiągnie odpowiedni procentowy 
poziom efektywności przewidziany w Planie Marketingowym; 
c) w grupie osób, wobec których Członek Klubu La Vie Essence posiada status Osoby polecającej, 
żaden z członków grupy nie uzyskuje współczynnika punktów przekraczającego 60% wszystkich 
członków grupy. 
5. Członek Klubu La Vie Essence, który zawarł umowę uprawniającą do używania samochodu 
osobowego na preferencyjnych warunkach, traci prawo do używania samochodu jeżeli w ciągu 6 
kolejnych miesięcy obowiązywania umowy, w co najmniej trzech miesiącach nie spełnił warunku 
odpowiedniego procentu efektywności, o którym mowa w ust. 4 lit. b). Utrata prawa do używania 
samochodu na preferencyjnych warunkach następuje pierwszego dnia miesiąca następnego po 3 
miesiącu, w którym nie uzyskano wymaganego procentu efektywności. 
6. Członek Klubu La Vie Essence osiągający odpowiedni procentowy poziom efektywności przewidziany 
w Planie Marketingowym uprawniony jest do otrzymania bonusu w wysokości wskazanej w Planie 
Marketingowym. Przy obliczaniu poziomu efektywności sumuje  obrót własny Członka Klubu La Vie 
Essence oraz obrót innych osób, wobec których Członek Klubu La Vie Essence posiada status Osoby 
polecającej, przy czym obrót uzyskany przez osobę uzyskującą najwyższe wyniki uwzględnia się jedynie 
w 50%. 
 

§ 6 
Naruszenie Regulaminu 

1. W przypadku naruszenia, przez Członka Klubu La Vie Essence, postanowień Regulaminu, 
postanowień umowy dystrybutorskiej lub Planu Marketingowego, jak również w przypadku podania 
nieprawdziwych danych osobowych w procesie przyjmowania w poczet członków Klubu La Vie 
Essence, LP BAYER GROUP ma prawo:  
a)  zawiesić Członka Klubu La Vie Essence, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, w prawach członka 
Klubu La Vie Essence wynikających z Regulaminu, Planu Marketingowego lub umowy dystrybutorskiej,  
b)  wypowiedzieć mu umowę dystrybutorską, ze skutkiem natychmiastowym, 
c) wypowiedzieć mu członkostwo w Klubie La Vie Essence, ze skutkiem natychmiastowym, co w 
przypadku Sprzedającego skutkuje dodatkowo utratą prawa do otrzymania naliczonej Premii. 
2. Zawieszenie w prawach Członka Klubu La Vie Essence skutkuje: 
a) brakiem możliwości nabywania Produktów od LP BAYER GROUP , 
b) brakiem możliwości otrzymania wypracowanej uprzednio Premii, 
c) nienaliczaniem Premii zgodnie z §4 ust 4, 
d)pozbawieniem prawa dostępu do konta klienta w systemie teleinformatycznym La Vie Essence. 
3. Skutki zawieszenia w prawach Członka Klubu La Vie Essence, ustają po okresie zawieszenia.  
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach LP BAYER GROUP  może wyłączyć stosowanie 
konsekwencji określonych w ust.2, w stosunku do zawieszonego Członka Klubu La Vie Essence. 
5. Za naruszenie zasad Regulaminu uważane będzie również umożliwianie dostępu do swojego konta 
klienta w systemie teleinformatycznym La Vie Essence, zawieszonemu Członkowi Klubu La Vie 
Essence przez innego Członka Klubu La Vie Essence. 
7. O fakcie zawieszenia oraz okresie jego trwania, Członek Klubu La Vie Essence zostanie 
poinformowany pisemnie lub na udostępniony adres e-mail. 
8. Oświadczenie LP BAYER GROUP  o wypowiedzeniu członkostwa w Klubie La Vie Essence, ze 
skutkiem natychmiastowym, może zostać złożone pisemnie lub w formie dokumentowej na adres e-mail 
udostępniony przez Członka Klubu La Vie Essence. 
  



 
§ 7 

Ochrona danych osobowych 
1. LP BAYER GROUP jest administratorem danych osobowych zbieranych od Członków Klubu La Vie 
Essence. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków Członków Klubu La Vie 
Essence wynikających z Regulaminu, umowy dystrybutorskiej, Planu Marketingowego, regulaminu 
Sklepu Internetowego oraz w celu marketingu i reklamy Produktów. 
2. Członek Klubu La Vie Essence ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.  
3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z powyższymi celami, uniemożliwia uzyskanie status Członka Klubu La Vie 
Essence.  
4. Członek La Vie Essence może wyrazić zgodę na otrzymywanie od LP BAYER GROUP informacji 
handlowej, w szczególności na udostępniony przez siebie adres e-mail. 
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą LP BAYER GROUP  dane osobowe Członka Klubu La Vie 
Essence, w tym dane pozwalające określić wysokość należnej mu Premii, mogą zostać 
zanonimizowane w systemie teleinformatycznym La Vie Essence. 
 
 

§ 8 
Ustanie członkostwa 

1. Poza wypadkami ustania członkostwa określonymi w Regulaminie, każdy Członek Klubu La Vie 
Essence ma prawo wypowiedzieć swoje członkostwo w Klubie La Vie Essence, na piśmie lub poprzez 
wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail udostępniony przez LP BAYER GROUP, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Na analogicznych zasadach LP BAYER GROUP  może 
wypowiedzieć każdemu Członkowi członkostwo w Klubie La Vie Essence. Kolejne członkostwo w klubie 
La Vie Essence może być nawiązane po 90 dniach, chyba że LP BAYER GROUP wyrazi zgodę na 
przyznanie status Członka Klubu La Vie Essence przed upływem tego terminu 
1.1. W przypadku gdy utrata członkostwa w Klubie La Vie Essence nastąpiła na skutek naruszenia 
Regulaminu, umowy dystrybutorskiej lub Planu Marketingowego, kolejne członkostwo może być 
nawiązane po 12 miesiąca, chyba że LP BAYER GROUP wyrazi zgodę na przyznanie status Członka 
Klubu La Vie Essence przed upływem tego terminu. 
2. Dzień ustania członkostwa w Klubie La Vie Essence, jest ostatnim dniem naliczania Premii. 
3. Członek, którego członkostwo w Klubie La Vie Essence ustało z dowolnej przyczyny, jest uprawniony, 
w ciągu 14 dni od ustania członkostwa, do odprzedaży LP BAYER GROUP za 80% ceny zakupu, 
wszystkich nadających się do dalszej sprzedaży Produktów (pełnowartościowych i nieużywanych), 
zakupionych bezpośrednio od LP BAYER GROUP, w okresie jednego. miesięca poprzedzających datę 
ustania członkostwa w Klubie LA Vie Essence. Za nadające się do dalszej sprzedaży uznaje się 
wyłącznie Produkty, które w dacie uzyskania prawa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, posiadają 
termin przydatności do użycia nie krótszy niż  3 miesięcy. 
4. Osoba korzystająca z uprawnienia określonego w ust.3, obowiązana jest niezwłocznie do zapłaty na 
rzecz LP BAYER GROUP kwoty stanowiącej równowartość wszelkich udzielonych jej Premii, 
rozliczonych w formie wynagrodzenia pieniężnego lub Rabatu. Zwrotowi na rzecz LP BAYER GROUP 
podlega także Premia naliczona Członkom Klubu La Vie Essence, znajdującym się w strukturze osoby 
korzystającej z uprawnienia określonego w ust.3, w tym z tytułu dokonanego Zamówienia Grupowego, 
za który to zwrot takie osoby oraz osoba korzystająca z uprawnienia określonego w ust.3, ponoszą 
odpowiedzialność solidarną. Regułę, o której mowa w zdaniach poprzednich stosuje się do Produktów 
odsprzedawanych LP BAYER GROUP, stosownie do postanowień ust.3. 
5. Ustanie członkostwa w Klubie La Vie Essence, z dowolnej przyczyny, skutkuje natychmiastowym 
wygaśnięciem umowy dystrybutorskiej Dystrybutora La Vie Essence oraz usunięciem konta klienta w 
systemie teleinformatycznym La Vie Essence. LP BAYER GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za szkodę powstałą w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy dystrybutorskiej. 
6. W dniu śmierci Członka Klubu La Vie Essence, wygasa jego członkostwo w Klubie La Vie Essence 
jak również zawarta przez niego umowa dystrybutorska. Uprawnienie do otrzymania Premii w formie 
pieniężnego wynagrodzenia,bądź udziału w obrocie marki La Vie Essence o ile przysługiwało ono 
zmarłemu Członkowi Klubu La Vie Essence, wchodzi w skład spadku po nim. Uprawnienie do 
otrzymania Premii w formie Rabatu wygasa z chwilą śmierci Członka Klubu La Vie Essence. 
6.1. LP BAYER GROUP zobowiązuje się do rozliczenia Premii,bądź wynagrodzenia z tytułu udziału w 
obrocie marki La Vie Essence  w formie pieniężnego wynagrodzenia uzyskanej przez zmarłego Członka 
Klubu La Vie Essence z jego spadkobiercami, którzy fakt spadkobrania po zmarłym udowodnią 



prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem 
poświadczenia dziedziczenia, sporządzonym przez notariusza.  
6.2. W przypadku dwóch lub więcej spadkobierców zmarłego Członka Klubu La Vie Essence, LP 
BAYER GROUP każdemu z nich wypłaci część Premii, należnej zmarłemu Członkowi Klubu La Vie 
Essence, w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w spadku, chyba że spadkobierca wykaże, że 
uprawnienie do całości Premii w postaci pieniężnego wynagrodzenia, zostało mu przyznane w sądowym 
bądź umownym dziale spadku.  
6.3. Spadkobierca, któremu uprawnienie do otrzymania całości Premii w postaci pieniężnego 
wynagrodzenia, po zmarłym Członku Klubu La Vie Essence, zostało przyznane w sądowym bądź 
umownym dziale spadku, może zwrócić się do LP BAYER GROUP z wnioskiem o przyjęcie w poczet 
członków Klubu La Vie Essence, na miejsce w strukturze po zmarłym Członku.  
6.4. Z wnioskiem, o przyjęcie w poczet członków Klubu Vie Essence, na miejsce w strukturze po 
zmarłym Członku Klubu La Vie Essence, który posiadał status Odbiorcy, może wystąpić również jego 
spadkobierca, który fakt swojego spadkobrania udowodni w sposób określony w ust 6.1. 
6.5. LP BAYER GROUP może pozostawić wnioski, a których mowa w ust. 6.3 i 6.4, bez rozpoznania, 
jeżeli zostały one złożone po upływie 3 m-cy od śmierci Członka Klubu La Vie Essence. 
7. Członek Klubu La Vie Essence, który zawarł z LP BAYER GROUP  umowę dystrybutorską 
uprawniony jest do wystąpienia do LP BAYER GROUP z wnioskiem o zawarcie aneksu do tej umowy, 
na mocy którego umowa dystrybutorska nie wygaśnie z chwilą jego śmierci, a prawa i obowiązki z nią 
związane, w tym pozycja w strukturze oraz Numer Członka Klubu La Vie Essence, przejdą na inną 
oznaczoną osobę [dalej: Osoba Trzecia]. Warunkiem skuteczności aneksu, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim jest: 
- wyrażenie pisemnej zgody przez Osobę Trzecią na nabycie ww. praw i obowiązków, oraz 
- uzyskania przez Osobę Trzecią statusu Członka Klubu La Vie Essence, w ciągu miesiąca od dnia 
śmierci Członka Klubu La Vie Essence.    
7.1. Niezależnie od zawarcia aneksu do umowy dystrybutorskiej, o którym mowa w ust.7, Premia w 
formie pieniężnego wynagrodzenia, uzyskana przez zmarłego Członka Klubu La Vie Essence, wchodzi 
w skład spadku po nim. 
8. Miejsce w strukturze po zmarłym Członku Klubu La Vie Essence, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w ust.7, jak również miejsce w strukturze po Członku Klubu La Vie Essence, który z jakichkolwiek 
innych przyczyn utracił status członka Klubu La Vie Essence [dalej: Miejsce], pozostaje do wyłącznej 
dyspozycji LP BAYER GROUP. Miejsce pozostaje nierozerwalnie związane z Numerem Członka Klubu 
La Vie Essence. 
8.1. LP BAYER GROUP może zaproponować wykupienie Miejsca dowolnej wybranej przez siebie 
osobie, w szczególności spadkobiercy zmarłego Członka Klubu La Vie Essence. Warunkiem 
skutecznego wstąpienia w Miejsce, jest w szczególności uzyskanie statusu Członka Klubu La Vie 
Essence.  
8.2. W przypadku gdy postanowienie ust.8.1 nie znajdzie zastosowania, LP BAYER GROUP może 
odsprzedać uprawnienie do dysponowania Miejscem, na wcześniej ustalonych przez siebie warunkach, 
Osobie polecającej zmarłego Członka Klubu La Vie Essence.  
8.3. Osoba, której Miejsce zostało przyznane przez Osobę polecająca zmarłego Członka Klubu La Vie 
Essence, zobowiązana jest w szczególności do uzyskania statusu Członka Klubu La Vie Essence w 
ciągu 30 dni liczonych od przekazania Miejsca. 
 

§ 9 
Poufność 

1. W rozumieniu niniejszej umowy „Informacje Poufne” oznaczają: wszelkie informacje lub dane, ustne, 
na piśmie lub zapisane w inny sposób, dotyczące w szczególności cen produktów, zasad współpracy 
stron oraz innych spraw, planów, działalności gospodarczej lub przedsięwzięć, przekazywane 
Dystrybutorowi przez LP BAYER GROUP; oraz wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy 
stronami. 
2. Dystrybutor zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie Informacje Poufne oraz wykorzystywać 
lub stosować Informacje Poufne wyłącznie w celach określonych w Umowie Dystrybutorskiej, Planie 
Marketingowym oraz Regulaminie. Dystrybutor nie może w szczególności kopiować, ujawniać lub 
udostępniać w inny sposób bez pisemnej zgody LP BAYER GROUP, żadnych Informacji Poufnych 
jakimkolwiek osobom trzecim. 
 
 

§ 10 
Wejście w życie i zmiana regulaminu 



1. LP BAYER GROUP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i Planu Marketingowego 
2. O zmianie Regulaminu lub Planu Marketingowego LP BAYER GROUP zobowiązuje się 
poinformować Członków Klubu La Vie Essence poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na 
stronie http://www.lavieessence.pl lub na udostępniony przez Członka adres e-mail. Członek Klubu La 
Vie Essence, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, ma prawo do 
złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego Regulaminu. Złożenie powyższego 
oświadczenie, które może zostać złożone również w formie dokumentowej na adres e-mail La Vie 
Essence , powoduje natychmiastowe ustanie członkostwa w Klubie La Vie Essence. Brak złożenia 
oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków nowego Regulaminu w ww. terminie, powoduje związanie 
nimi Członka Klubu La Vie Essence. 
3. Wszelkie spory oraz roszczenia wynikające z Regulaminu, umowy dystrybutorskiej oraz Planu 
Marketingowego, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych właściwy dla siedziby LP 
BAYER GROUP , chyba że Członek Klubu La Vie Essence jest konsumentem w rozumieniu art. 221 
kodeksu cywilnego. W powyższym przypadku wskazane spory lub roszczenia podlegają jurysdykcji 
sądów powszechnych właściwych wg przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
6. W razie niezgodności lub sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu i Planu Marketingowego, 
postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo stosowania przed zapisami Planu Marketingowego.  
 
 
 
 


