KODEKS ETYCZNY KUEST GROUP
1. Fundamentalna zasada partnerów firmy KUEST GROUP jest
uczciwe traktowanie ludzi, z którymi współpracuja. Zarówno
klientów jak i partnerów biznesowych.
2. Partnerzy w swojej działalnosci kieruja sie zasadami zawartymi
w Regulaminie Klubu Partnerów KUEST GROUP niniejszym
kodeksie oraz zobowiazuja sie do przestrzegania zasad w nich
zawartych.
3. Naczelna zasada partnera KUEST GROUP jest rzetelne i
zgodne z prawda przedstawianie propozycji biznesowych w
oparciu o Plan Marketingowy.
4. Jako partner firmy KUEST GROUP zobowiazujemy sie
przestrzegac zasad tzw. zdrowej konkurencji – nie krytykujemy
innych firm lub grup z branzy, ani dystrybutorów w nich
działajacych. Trzymamy sie zasady, ze efekty, etyka
postepowania i filozofia firmy decyduja w głównej mierze o
sukcesie.
5. Jako przedsiebiorcy i partnerzy KUEST GROUP nie bedziemy
ingerowac w inne linie rekomendacyjne w ramach firmy KUEST
GROUP.
6. Jako liderzy organizacji zobowiazujemy sie do dbania o ludzi i
relacji z nimi, uszanowania ich prywatnosci, szanowania czasu
innych, stawiania rozwoju i relacji ponad dorazne zyski,
dotrzymywania obietnic, uszanowania odmiennych pogladów i
wyznan. W wystapieniach publicznych nie bedziemy swiadomie
wygłaszac zadnych nieprawdziwych lub wprowadzajacych w
bład stwierdzen dotyczacych oferowanych przez nas usług i
produktów.
7. Jako dystrybutorzy oraz wolni przedsiebiorcy mamy prawo
uczestniczyc w programach innych firm z branzy MLM.
8. Partnerzy maja na uwadze to, ze wspólnie buduja wizerunek
rzetelnej i godnej zaufania firmy KUEST GROUP.

9. Partnerzy otrzymuja od firmy KUEST GROUP zobowiazanie do
działania zgodnego z przepisami prawa i praktykami przyjetymi
dla działalnosci gospodarczej a w szczególnosci dla branzy
marketingu sieciowego. Firma KUEST GROUP ma obowiazek do
uczciwego i bezstronnego traktowania wszystkich partnerów
oraz
zobowiazuje
sie
do:
9.1. Profesjonalnego i etycznego postepowania.
9.2. Przyjmowania zamówień i ich przetwarzania w sposób
terminowy.
9.3. Zapewnienia wgladu partnerom do wszystkich informacji o
ich organizacji i jej
parametrów niezbednych do kierowania działalnoscia
gospodarcza.
9.4. Terminowego wynagrodzenia zgodnego z zatwierdzonym
planem wynagrodzen
9.5. Zapewnieniu uczestnictwa w programach motywacyjnych i
szkoleniowych po
spełnieniu kwalifikacji.
9.6. Ochrony interesów wszystkich partnerów i traktowaniu ich
bez uprzedzen i
uprzywilejowania.
9.7. Ochrony linii rekomendacyjnej.

