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ZLIDEON RESELLER TERMS AND CONDITIONS 

 

As of becoming a Zlideon Reseller, you have free access to the Zlideon Portal and by becoming a 

Zlideon reseller you agree to Zlideon’s terms of being a reseller of Zlideon. These terms are mainly 

consisting of four (4) points.  

 

- You, as a reseller, are not allowed to resell ZlideOn to other distributors or resellers, only to 

end consumers. And in your turn you should only buy ZlideOn from an approved ZlideOn 

distributor or directly from ZlideOn.  

 

- You are not allowed to share, distribute or show the prices your get from us or ones you see 

in the portal. No information in the reseller portal can be shared with others than within your 

company. *With an exception to the “instructions” page, this is meant to be shown if needed 

to customers or others.  

 

- You are not allowed to sell ZlideOn on Amazon or other similar marketplaces such as ebay 

and Alibaba. You will only sell under the name that is registered as a ZlideOn Reseller.  

 

- By becoming a ZlideOn reseller, which you become by login in to the Reseller Portal or as of 

your first purchase with ZlideOn as a reseller, you agree to that we treat your information 

according to the GDPR regulations and ZlideOn’s terms above.  

 

 

If you were to break the ZlideOn Reseller Terms, ZlideOn have the right to take legal action. 

ZlideOn looks forward working with you and let us know if you have any questions around starting as 

a reseller with ZlideOn. 

 

WELCOME TO ZLIDEON!! 

THE ZLIDEON TEAM 

 

 

 

 

 

 

 



SWE 

ZLIDEON ÅTERFÖRSÄLJARVILLKOR 

 

Som en ZlideOn-återförsäljare får du fri tillgång till ZlideOn resellerportal, att göra prisförfrågan eller 

handla direkt, rabatter och erbjudanden samt utförliga instruktioner för både dig och din kund. 

Genom att bli medlem i återförsäljarportalen samtycker du till ZlideOns återförsäljarvillkor för att 

vara en återförsäljare till ZlideOn. Dessa termer består huvudsakligen av fyra (4) punkter. 

 

- Du som återförsäljare får inte sälja ZlideOn till andra distributörer eller återförsäljare, 

enbart till slutkunder. Och i din tur bör du bara köpa ZlideOn från en godkänd ZlideOn-

distributör eller direkt från ZlideOn. 

- Du får inte dela, distribuera eller visa de priser du får från oss eller de du ser i 

portalen. Ingen information i återförsäljarportalen kan delas med andra än inom ditt 

företag. Med undantag från de publika sidorna som sidan ”hem” och "instruktioner", 

då dessa avsedda att visas som hjälpmedel om det behövs för slutkunderna. 

- Du får inte sälja ZlideOn på Amazon eller andra liknande marknadsplatser som ebay 

eller Alibaba. Du får endast att sälja under namnet som är registrerat som en ZlideOn-

återförsäljare. 

- Genom att bli en ZlideOn-återförsäljare, som du blir genom att logga in på 

återförsäljarportalen och från ditt första köp med ZlideOn som återförsäljare, 

samtycker du till att vi behandlar din information enligt GDPR-förordningarna och 

ZlideOns villkor ovan. 

 

(Om du skulle bryta ZlideOn-återförsäljarvillkoren har ZlideOn rätt att vidta rättsliga åtgärder.) 

 

ZlideOn ser fram emot att arbeta med dig och låt oss veta om du har några frågor kring att starta som 

återförsäljare hos ZlideOn. 

 

VÄLKOMMEN TILL ZLIDEON!! 

ZLIDEON-TEAMET 


