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Allmänna frågor 

1. Ett avtal ingås mellan Cambridge Viktprogram (CVP)
och Coachen (Dig).

2. En Coach är inte anställd av CVP, men är fri att påverka
både sin inkomstnivå, sin arbetstid och vem hen jobbar med.

3. Avtalet definierar konceptet Cambridge, som består
av produkt, program och Coachning. Denna odelba-
ra helhet inkluderar också Cambridge Organisation,
Coachen, Bantaren och de olika programmen för både
bantarna och coacherna (entreprenörerna). Den odelba-
ra helheten antyder också t.ex. att våra måltidsersättning-
ar inte kommer att säljas för viktminskningsändamål utan
coaching. CVP och detta avtal definierade hur program-
men implementeras i coachningen.

4. CVP åtar sig att sälja serviceheten till bantare endast
med coacning. Andra kunder kan använda produkterna
fritt till mellanmål, kosttillskått och snabbmåltider. Produk-
terna säljs inte i en mataffärer, apotek eller hälsokostbutik.

5. I avtalet ger CVP Coachen rätten att agera som Coach i
enlighet med koncptet. Avtalet definierar exakt båda par-
ternas verksamhet.

6. CO definierar driftsprinciperna och villkoren som
Coachen måste följa. Sådana villkor gäller både inne-
hållet i viktminskningsprogrammen samt all det innehåll
som Coachen tar del av i utbidlningarna, i kunddataba-
sen, broschyrerna och i coachningen som organisationen
står för inklusive användning av tid, metodik och verktyg
i företagsverksamheten, produktförsäljning, faciliteterna,
marknadsföringen, gruppstorlekar, kommunikation, för-
säljningspraxis etc.

7. En Coach kan fastställa priset för både produkten och
coachningen hen erbjuder.

8. En Coach får inte ensamrätt att arbeta i sitt territorium.

9. Utbildningen är obligatorisk, annars är Coachen inte

bekant med varumärkespraxisen. De Coacher som ut-
bildar sig ständig (minst en gång om året) klarar sig bra. 
Utöver kunskap och säkerhet ger utbildningen entusiasm 
och erfarenhet, affärscoaching och idéer.

10. Coachen är skyldig att beställa för 1500,-/månad 
(genomsnitt).

11. CVP åtar sig att importera produkter, tillhandahålla 
coachinginnehåll, utbildning, varumärke etc. och mot en 
avgift delge gedigen kunskap om bantning samt att över-
vaka branschens utveckling och lagstiftning.

12. Coachen förbinder sig att använda kundregistret,
e-post och andra verktyg som produceras av CVP. CVP
producerar dessa nödvändiga verktyg mot en avgift och
tar hand om deras drift och utveckling. Coachens BMI bör
vara under 25.

13. Uppsägning av avtalet kräver varken något särskilt
skäl för varkendera parten. Uppsägningstiden är 2 veck-
or. Cambridge Viktprogram baseras på fri vilja, inte tvång
eller medlemskap.

14. Regeln om konkurrensförbud och dataskydd gäller
också perioden efter uppsägning i totalt tre år från upp-
sägningsdagen.

Kommunikations- och marknadsföringsfrågor

1. En Coach kan inte producera något eget material. All
kopiering är förbjuden. Endast CVP producerat tryckt ma-
terial används i CVP coaching.

2. Annonser, PR, artiklar, fönster- och biltejpning, etc.
måste produceras eller åtminstone kontrolleras och god-
kännas av CVP i förväg.

3. Massutskick är förbjudna i annat form än genom ny-
hetsbrev via CVP.

4. Du får inte ha en egen webbplats som marknadsför
CVP.



5. Coachen ska returnera de rapporter som CVP lär ut och
begär vid tillfälle (försäljning, antal kunder, marknadsfö-
ring etc.).

6. Marknadsföring för allmänheten (mässor, allmänna
framträdaden etc.) utförs av CVP. Det rekommenderas
att introduktioner/öppet hus ordnas för att bantaren kan
bekanta sig med Coachen och programmen i coachens
egna lokaler.

Produktrelaterade frågor

1. Endast CVP har rätt att marknadsföra produkter till juri-
diska personer (företag, klubbar, till sponsring, föreningar 
och andra enheter där viktminskning är eller inte är en
anledning att konsumera måltidsersättningar).

2. Coachen får endast sälja produkter och tjänster till pri-
vatpersoner. Produkten är inte avsedd för återförsäljning.

3. Coachen godkänner villkoren för produktförsäljning-
en: om Coachen inte erbjuder distanscoachning, kan
produkten säljas till en bantare för högst tre veckors
användning åt gången. En kund som vill gå ner i vikt får
alltid coachning. I andra fall är produktförsäljningen inte
begränsad och ingen coaching krävs.

4. Coachen får inte leverera, lämna ut eller på annat sätt
distribuera produkter eller annat material annat än i sin
lokal. Coachen kan inte leverera via postorder eller sälja
produkter online.

5. Andra liknande produkter får inte vara i samma lokal
som CVP-produkter. Är du osäker kan du alltig fråga först.

6. Coachen måste ha tillräckligt lager i sin lokal eller guida 
kunden till CVP:s webshop.

Coachingfrågor 

1. Coachen åtar sig att lära ut den kostlära som används i
stegprogrammet och i enlighet med de statliga närings-
rekommendationerna.

2. Coachen kan dock utvärdera och rekommendera de
programme och stegen som hen anser bäst för sina ban-
tare. Alla bantare som injicerar sin medicin följer Steg 3-5.

3. Affärslokalerna får inte anslutas till hemmet på ett så-
dant sätt att de har samma ingång som hemmet. Affärslo-
kalerna är företrädesvis ett lämpligt utrymme definierats
som affärslokaler.

4. Om du kombinerar Cambridge Coaching och andra
aktiviteter i samma affärsområde måste detta avtalas se-
parat och i förväg med CVP.

5. När CVP ger Coachen produkter till ett reducerat pris,
bör motsvarande rabattprocent också överföras till klien-
terna. Kampanjer meddelas Coacherna innan samma in-
formation går till klienterna.

6. När en Coach överväger någon förändring i sina hand-
lingar, bör hen först diskutera sina planer med CVP.

CVP har lika effektiva och enkla lösningar för Coachföre-
tagandet som för viktminskning. Genom att följa instruk-
tionerna i kontraktet och informationen i utbildningen 
lyckas du snabbt och varaktigt.




