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1.    דוטרה שיווק בע”מ, מספר חברה 515543676, שמשרדיה 
 dōTERRA( מצויים בכתובת: סוקולוב 34, רמת השרון, ישראל
ישראל(, היא הצד שעמו אתה מתקשר בחוזה לרכישת מוצרים 
של dōTERRA מאת dōTERRA ישראל, ולשם מתן שירותי קידום 
מכירות ביחס למוצריה של dōTERRA ל-dōTERRA ישראל. 
Lee River Holdings Limited שמקום עסקיה העיקרי הוא 
 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland Lee 32 בכתובת
)River( היא הצד שעמו אתה מתקשר בחוזה להשתתפות 
ב”תכנית LRP של dōTERRA”. למעט במקרה שצוין אחרת, 
 Lee River Holdings Limited-אירופה ו dōTERRA-יתכן ש

.”dōTERRA“ תכונינה יחד

התחייבויות והצהרות. אני מבין כי כיועץ מוצרים עצמאי   .2 
:dōTERRA של

עלי להיות בן למעלה מ-18 שנים.  •
 dōTERRA יש לי זכות להציע למכירה מוצרים של  •
בהתאם לתנאים ולהגבלות של הסכם יועץ מוצרים 

עצמאי זה ושל החוזה כהגדרתו במסמך זה.
.dōTERRA יש לי זכות לבנות ארגון מכירות של  •

אכשיר ואניע את יועצי המוצרים העצמאיים שבארגון   •
המגויסים שלי.

אעמוד בדרישותיהם של כל הדינים החלים על התנהלות   •
העסק שלי כיועץ מוצרים עצמאי.

אבצע את התחייבויותיי כיועץ מוצרים עצמאי בכנות   •
וביושרה.

אשתמש רק בהסכמי המכירות וטופסי ההזמנות   •
הרשמיים של dōTERRA ואפעל לפי כל מדיניות וכל 
הנהלים שקובעת dōTERRA לגבי הסכמים והזמנות 

כאמור.

הצגת מוצריה של dōTERRA. אני מבין כי dōTERRA מוכרת   .3
מגוון שמנים אתריים ומוצרים אחרים וכי מכירותיהם של 
מוצרים אלו מבוצעות על ידי יועצי המוצרים העצמאיים, 
שהם מפיצים עצמאיים. כיועץ מוצרים עצמאי, אני מסכים 
להציג את ההזדמנות העסקית של dōTERRA, את תוכנית 
LRP שלה ואת מוצרי dōTERRA רק כפי שמפורט בעלונים 
המקצועיים של dōTERRA ובמצגותיה הרשמיות. אפעל 
בכל עת באופן שהוא ראוי מבחינה מוסרית ומשפטית 
והגיוני מבחינה כספית, ולא אעשה שימוש בשיטות גיוס 

כלשהן שהן מטעות או בלתי הוגנות.

מעמד של קבלן עצמאי. אני מסכים כי כיועץ מוצרים עצמאי   .4
של dōTERRA, הנני משמש כקבלן עצמאי ולא עובד, סוכן, 
שותף, נציג לדין או זכיין של dōTERRA. איני מורשה ליצור 
כל חוב, הוצאה, או התחייבות, או לפתוח כל חשבון מטעמה 

של dōTERRA, עבורה, או בשמה, ולא אעשה כן.

אני מבין כי יש לי זכות לקבוע את שעות העבודה שלי. אני   
מבין כי אני אשלוט באופן ובאמצעים שבהם אני מפעיל את 
עסק dōTERRA שלי, כפוף לעמידתי בדרישותיהם של הסכם 
יועץ מוצרים עצמאי זה, מדריך המדיניות של dōTERRA לרבות 

תוכנית LRP של dōTERRA )שכולם יחדיו יכונו “החוזה”(.

אני מסכים כי אני לבדי אהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות   
הנגרמות לי במסגרת התקשרותי זו, לרבות, אך לא רק, 
הוצאות נסיעה, מזון, לינה, מזכירות, משרד, שיחות חוץ 
טלפוניות, והוצאות אחרות. אני מבין כי אני חב באופן אישי 
בכל מיסים או מכסים הנדרשים לפי דין, לרבות מס הכנסה, 
הפרשות לביטוח לאומי וגבייתו כדין ותשלומו כדין של מע”מ 
על מכירות, הטבות ועמלות, ואני אשמור את כל הרישומים 
כדין אשר נחוצים על מנת לוודא את הערכתם כדין ותשלומם 

כדין של כל מיסים או מכסים כאמור.

 dōTERRA אני מבין כי לא אזכה ליחס של עובד המועסק על די
 dōTERRA למטרות מס או דיני העבודה. אני מאשר ומסכים כי
אינה אחראית לנכות במקור, ולא תנכה במקור או תנכה 
מן ההטבות והעמלות שלי, אם יש כאלה, מיסים מכל סוג 
שהוא, אלא אם ניכוי במקור כאמור נעשה כנדרש מבחינה 
משפטית. אני מסכים להיות כפוף לכל ההסכמים לגבייתו 
ולתשלומו של מס מכירות שביני לבין dōTERRA, כל תחומי 
שיפוט המס המתאימים, וכל הכללים והנהלים הקשורים לכך.

מדיניות dōTERRA. קראתי בקפידה את מדריך המדיניות   .5
 dōTERRA לרבות תכנית תגמול המכירות של ,dōTERRA של
ואני מסכים לעמוד בתנאיהם, אשר שני מסמכים נפרדים 
אלו משולבים בזאת מפורשות בהסכם יועץ מוצרים עצמאי 
באמצעות הפניה זו ומהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה. אני 
מבין כי אם אפר תנאי כלשהו מתנאי החוזה לא אהיה זכאי 

.dōTERRA לקבל הטבות או עמלות כלשהן מאת

תקופה וסיום החוזה. תקופת החוזה ותקופת כל חידוש   .6
שלאחריו מכן היא שנה אחת. אלא אם מי מהצדדים הודיע 
למשנה רצונו להביא את החוזה לידי סיום, הנני מבין ומסכים 
כי החוזה יחודש באופן אוטומטי מדי שנה. אני מבין ומסכים 
כי יהיה עליי לשלם דמי חידוש מדי שנה על מנת לחדש את 
החוזה שלי עם dōTERRA. אני מסכים כי dōTERRA תהיה 
רשאית לחייב באופן אוטומטי את כרטיס האשראי שלי מדי 
שנה בסך של 63 ₪ במהלך החודש בו התחדשה תקופת 

החוזה שלי. 

dōTERRA תהיה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בכל   
 עת בשל הפרה מצדי של התנאים והמגבלות של החוזה 

לרבות כל תיקוניו.

אם החוזה שלי בוטל או הובא לידי סיום מכל סיבה שהיא,   
אני מבין ומסכים כי אאבד לצמיתות את כל זכויותיי כיועץ 
מוצרים עצמאי ולא אהיה זכאי למכור מוצרים של dōTERRA או 
לקבל עמלות, הטבות, או גמול אחר מפעילויותיי או מפעילויות 
ארגון המכירות המגויס שלי לשעבר. במקרה של ביטול, סיום, 
או אי-חידוש של ההסכם, אני מסכים לאבד את כל הזכויות 
שיש לי ולוותר עליהן, לרבות, אך לא רק, זכויות בעלות, זכויות 
בקשר לארגון המגויסים שלי לשעבר, וכן עמלות, הטבות, או 
גמול אחר הנגזרים ממכירות ומפעילויות אחרות של ארגון 

המגויסים שלי לשעבר.

אם החוזה שלי אינו מחודש, מבוטל או הובא לידי סיום מכל   
סיבה שהיא, אני מסכים להפסיק מיד להשתמש בכל סימני 
המסחר של dōTERRA, סימני השירות שלה, וחומריה המוגנים 
בזכויות יוצרים. כמו כן אני מסכים כי במהלך תקופת חוזה 
זה ולמשך שנה אחת )1( לאחר סיומו או ביטולו של חוזה 
זה, בלא קשר לסיבת הסיום או הביטול, לא אשדל או אגייס, 
 ,dōTERRA במישרין או בעקיפין, כמוגדר במדריך המדיניות של
כל יועץ מוצרים עצמאי של dōTERRA אשר נמצא בארגון 
המגויסים הנוכחי שלי או בארגון המגויסים שלי לשעבר או 
אשר הכרתי אותו מכוח השתתפותי כיועץ מוצרים עצמאי 
של dōTERRA. אני מבין כי זכויותיי בהתאם לכל דין לבטל את 
החוזה או להביאו לידי סיום, וכן זכויותיי בהתאם לדין ביחס 
לכל ביטול או סיום של החוזה מפורטות במדריך המדיניות. 

אין בסעיף 6 זה בכדי להשפיע על זכויותיי על פי הדין.

הפרת ההסכם. אני מבין שאם לא אעמוד בתנאי החוזה   .7
שלי, dōTERRA תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
להשית עליי סנקציה משמעתית כמפורט במדריך המדיניות 
של dōTERRA. אם בעת סיום החוזה אהיה במצב של הפרה 
או אי-קיום של החוזה, לא אהיה זכאי לקבל כל הטבות 
או עמלות נוספות, בין אם המכירות עבור אותן הטבות או 
עמלות הושלמו ובין אם לאו. אם לא אשלם על מוצרים או 
שירותים בעת דרישת התשלום או אם יהיה לי חוב כלפי  
dōTERRA מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, עמלות או 
 dōTERRA-הטבות ששולמו על מוצר שהוחזר, אני מעניק ל
הרשאה לעכב ולשמור ברשותה את הסכומים הרלוונטיים 
מתוך תשלומי ההטבה או העמלה שלי או לחייב את כרטיסי 
האשראי שלי או החשבונות האחרים שלי אשר רשמתי 

.dōTERRA ברישומי

הגבלת אחריות ושיפוי. dōTERRA, חברי המועדון בה, מנהליה,   .8
הדירקטורים בה, נושאי המשרה שלה, בעלי מניותיה, עובדיה, 
נמחיה, וסוכניה )יחד יכונו “בעלי הקשר “(, לא יחובו בפיצויים 
עקיפים, אגביים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשים או פיצויים 
לדוגמה. אם נמצא ש-dōTERRA הפרה את החוזה, סכום 
הפיצויים המרבי שאהיה רשאי לתבוע יהא מוגבל לסכומו של 
המלאי שנמצא ברשותי אשר טרם מכרתי ואשר אני רכשתי 
מ-dōTERRA באופן אישי. אני משחרר את dōTERRA ואת בעלי 
הקשר ומסכים לשפות אותם בעניין כל חבות, פיצויים, קנסות, 

או סכומים אחרים שנפסקו או שנקבעו בפשרה הנובעים 
 dōTERRA מפעולותיי במסגרת קידומו או הפעלתו של עסק
העצמאי שלי וכל פעילויות הקשורות אליו )לדוגמה, אך לא 
רק, הצגת מוצרים או הזדמנות עסקית של dōTERRA לרבות 
תוכנית LRP, תפעול רכב מנועי, החכרתם של חדרי ישיבות 
והכשרות, העלאת טענות בלתי מורשות כלשהן, אי-עמידה 

בדינים חלים כלשהם, וכו’(, או בקשר עם אותן פעולות.

 dōTERRA כל החוזה. החוזה מהווה את מלוא ההסכמה שבין  .9
לביני. כל הבטחות, מצגים, הצעות, או מסרים אחרים שאינם 
מפורטים מפורשות בחוזה הם חסרי כל תוקף. ככל שקיימת 
סתירה כלשהי או חוסר עקביות כלשהי בין הסכם יועץ 
מוצרים עצמאי זה לבין מדריך המדיניות )בנוסחם הנוכחי או 
כפי שישונו לאחר מכן(, מדריך המדיניות יהא זה שהוראותיו 
יחולו. הוראות סעיף 9 זה, כמו גם חובתי להגן על סודותיה 
המסחריים של dōTERRA, המידע הסודי שלה, קניינה הרוחני, 
וחומרים קנייניים אחרים שלה, כמפורט במדריך המדיניות, 

יעמדו בתוקפם אף לאחר סיומו של החוזה.

אני מסכים שחרף כל תקנת התיישנות המנוגדת לכך, כל   
תביעה או תובענה שברצוני להגיש נגד dōTERRA על כל 
מעשה או מחדל הנוגעים לחוזה חייבת להיות מוגשת בתוך 
שנה אחת )1( ממועדו של המעשה או המחדל הנטען אשר 
בגללו מועלית התביעה או נטענת עילתה. אי-הגשתה של 
תובענה כאמור בתוך הזמן המותר תפעל כמחסום בפני 
כל התביעות נגד dōTERRA על אותו מעשה או מחדל. אני 
מוותר על כל התביעות או הזכויות שלי לכך שתחול תקופת 

התיישנות אחרת כלשהי.

שימוש בשם ובתמונה. הנני מעניק ל-dōTERRA הרשאה   .10
להשתמש בשמי, בתמונתי, בסיפורי האישי ו/או בדמותי 
במסגרת חומרים פרסומיים או חומרי קידום מכירות, ומוותר 
על כל התביעות בנוגע לשימוש כאמור, לרבות, אך לא רק, 

קבלת כל תגמול.

תקשורת אלקטרונית. הנני מעניק ל-dōTERRA ולבעלי   .11
הקשר הרשאה להעביר לי מסרים באמצעות דואר אלקטרוני 
או פקס בכתובת הדוא”ל או במספר הפקס אשר נמסרו 
בהסכם יועץ מוצרים עצמאי זה. מעבר לכך, כחלק מהסכם 
זה, הנני מסכים לכך ש-dōTERRA תיצור עמי קשר באמצעות 
דוא”ל לשם מסירת הצעות או שידול למכירה ורכישה של 
 .dōTERRA וכל דיוור ישיר מטעמה של dōTERRA מוצרי
אם אין ברצוני לקבל הודעות כאמור, ארשום את ראשי 

התיבות של שמי כאן ____________________.

שמירת מידע. אני מבין כי dōTERRA תעבד את המידע האישי   .12
שלי הנכלל בבקשה זו / הסכם זה, או מידע אשר מסרתי 
ל- dōTERRA בקשר עם החוזה בעתיד כמתואר במדיניות 
הפרטיות של dōTERRA, המפורטת להלן, בה מפורט כיצד 
dōTERRA מעבדת מידע אישי, לרבות סוגי המידע שנאסף, 
המטרות שלשמן נאסף ומעובד מידע כאמור, הצדדים שאותם 
ניתן לשתף במידע כאמור, וזכויותיך ביחס לעיבוד מידע כאמור.

אני מבין שאם אקבל דו”חות על מכירות הכוללים מידע   
אישי של יועצי מוצרים עצמאיים אחרים, אני מסכים שלא 
אעשה שימוש באותו מידע ונתונים למעט במסגרת ניהולו 
ופיתוחו של ארגון המכירות שלי, וכי בעת סיום החוזה שלי, 
אמחק מיד את כל אותו מידע אישי מקבציי, למעט במקרה 
בו החוק מחייב אחרת. הצדדים מסכימים כי התחייבות זו 

תיוותר בתוקפה לאחר סיומו של החוזה.

אני מסכים כקבלן עצמאי ובלתי תלוי כי מקום בו, במהלך   
העסקים, אני אוסף ו/או מעבד מידע אישי של לקוחות, לרבות 
פרטי כרטיסי אשראי, אוודא כי אותו מידע מעובד, מאוחסן 
ומטופל באופן מלא בהתאם לדין החל, לרבות דיני הסודיות 

והגנת הפרטיות.

הדין החל. על התקשרות הצדדים במסגרת הסכם זה יחול   .13
הדין הישראלי.
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