
 
 

Evropa  
Program Prémiové automatické objednávky (ADR) 

 
Výhody ADR 

ADR je automatický měsíční objednávkový program pro distributory a upřednostněné 
zákazníky. Podporuje měsíční automatický nákup produktů společností Nu Skin® a 
Pharmanex®, a také darování skrze Nourish the Children® (NTC). Členové ADR vytvoří 
měsíční ADR objednávku na produkty Nu Skin®, Pharmanex® nebo NTC a vyberou si 
konkrétní datum zpracování - ušetří tím čas a peníze a budou odměněni bezplatnými 
produktovými body. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Výhody 

• Distributor a upřednostněný zákazník se během registrace zapíše do 
programu ADR: Pokud se NOVÝ distributor nebo upřednostněný zákazník zapíše do 
programu ADR, může se buď:  

o Zapsat do ADR faxem spolu s registrací: Pokud se registruje faxem 
bez minimálně 50 PSV (osobní bodová hodnota) na ADR po slevě nebo 
100 PSV na běžné objednávce, vztahuje se na něj registrační poplatek ve 
výši €20*.  
*36.34 CHF / 536 CZK / 149.60 DKK / 17.80 GBP / 5,920 HUF  / 3,510 ISK / 
176.80 NOK / 90.17 PLN / 84.04 RON / 880 RUB / 212 SEK / 42,38 TRY 

o Zapsat do ADR online spolu s registrací: Pokud se registruje online bez 
minimálně 50 PSV na ADR po slevě nebo 100 PSV na běžné 
objednávce, vztahuje se na něj 50% sleva z registračního poplatku. 

o NEBO registrovat se spolu s ADR nebo běžnou objednávkou: Pokud se 
zapíše do programu s ADR v hodnotě 50 PSV nebo více po slevě nebo 
s minimem 100 PSV na běžné objednávce, bude registračního poplatku 
zproštěn. 
 
 

• Objednávka: Běžný postup u objednávek je jedna ADR objednávka měsíčně na 
jednu ADR smlouvu.  
 

• Cena: 5% sleva na velkoobchodní ceny. 
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• Manipulační poplatek: Objednávky, provedené online, nebudou zahrnovat 
manipulační poplatek. Ten bude započítán pouze k objednávkám zadaným skrze 
zákaznický servis (telefon nebo fax).   
 

• Poplatek za dodávku:  
 

o Rovný poplatek za dodávku, 50% sleva z běžné sazby za dodávku. Pro více 
informací nahlédněte, prosím, do ceníku pro místní trh.   
 

• Standardní poplatky za dodávku při správě prostřednictvím faxu: Distributoři 
a upřednostnění zákazníci, kteří spravují svou ADR prostřednictvním zákaznického 
servisu a ne online, přicházejí o nárok na slevněnou sazbu za dodávku ADR, a bude 
jim zaúčtován standardní poplatek za běžnou objednávku.    
 

• Nástroje správy online: Distributoři a upřednostnění zákazníci mají přístup k těmto 
nástrojům online: 

o Registrace nového distributora 
o Registrace nového upřednostněného zákazníka 
o Vytvoření nové ADR 
o Správa ADR: 

 Změna data zpracování 
 Změna produktů  
 Změna dodací adresy 
 Změna metody platby (pro informace o metodách platby, které jsou 

k dispozici pro váš trh, kontaktujte, prosím váš místní zákaznický 
servis).  

 Výměna produktových bodů online za ADR.  
o Přidání produktů, získaných za produktové body, k jednorázové internetové 

objednávce za standardní poplatek za dodávku. Vyhnete se tak dalším 
poplatkům za dodávku.   
 

        
• Jednorázové objednávky online: Distributoři a upřednostnění zákazníci mohou 

zadat jednorázové objednávky online za ADR ceny, nicméně v těchto případech 
nezískají ADR produktové body.  

 
• Produktové body: Produktové body jsou získávány na základě mezisoučtu ADR 

objednávek a dají se vyměnit za produkty na bázi jejich PSV.  
 

o Maximální počet produktových bodů, který může být na účtu ročně 
nashromážděn, je 900.  

o Platnost produktových bodů vyprší rok poté, co byly získány.  
 Produktové body, které brzy vyprší, stejně jako faktury, si distributor 

může prohlédnout online po přihlášení.  
o Každý účet může získat maximálně 75 produktových bodů měsíčně. 
o Produktové body mohou být vyměněny pouze v zemi, ve které byla vystavena 

faktura pro ADR.  
 

Poznámka: Produktové body jsou získávány z produktů Nu Skin® a Pharmanex®.  
 

o Výměna produktových bodů: Produktové body mohou být vyměněny za 



 
produkty Nu Skin® a Pharmanex®, které mají PSV (registrační poplatek, 
Business portfolio, prodejní pomůcky/marketingové materiály, zaváděcí 
balíčky, doplňky Nu Colour®, obchodní sady, slevněné produkty a balíčky, 
balení VitaMeal a většina prémiových balíčků nemohou být získány výměnou 
za produktové body).  

 
o Vrácený produkt: V případě vrácení produktu budou produktové body, 

získané z tohoto produktu, odečteny z účtu.  
 
• Měsíční ADR: Distributoři mohou získat produktové body z jejich měsíční ADR.  

o 20%: První až 12. měsíční objednávka – obdržíte 20% z celkového PSV 
v produktových bodech. 

o 30%: Od 13. měsíční objednávky obdržíte 30% z celkového PSV 
v produktových bodech.  
 

• Pozastavení: Distributor může pozastavit svou ADR až třikrát v daném kalendářním 
roce.  
 

• Flexibilita: Správa online, změna ADR podle potřeb a výběr data zpracování mezi 1. 
a 25. dnem každého měsíce. 

 
• Mezinárodní: Mezinárodní distributoři se také mohou zapsat do ADR a obdržet 5% 

slevu na cenu, nicméně neobdrží produktové body. 
 

• Zrušení ADR: Zákazníci mohou kdykoliv kontaktovat zákaznický servis a zrušit 
jejich ADR. Za zrušení není účtován dodatečný poplatek. Zrušení musí být obdrženo 
písemně (faxem, emailem nebo poštou).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Evropské rozdíly ADR 
Přehled 

 
 

 
*Má-li ADR minimálni hodnotu 50 PSV po slevě, je od registračního poplatku upuštěno. 
**ADP – Osobní automatická objednávka 
***Na některé trhy/konkrétní regiony nebo ostrovy se tyto snížené ceny nevztahují (Island, Kanárské ostrovy a 
francouzský zámořský department).  

 
 
 

Rozdíly při správě online 
 

 
*Pro přesné metody platby, které jsou k dispozici pro ADR na vašem trhu kontaktujte, prosím, váš místní 
zákaznický servis.  

 

 ADP**  ADR 
Rovný poplatek za dodávku*** X  X 
Správa online (viz tabulka níže)    
Výběr data zpracování X  X 
5% sleva na velkoobchodní ceny   X 
ADP sleva:     
                       10% sleva na produkt (1—6 opakování) X   
                       15% sleva na produkt (6—12 opakování) X   
                       20% sleva na produkt (13+ opakování) X   
50 PSV po slevě k obdržení výhod ADR   X 
Zrušení ADR zdarma X  X 
Platba za registrační poplatek* X      * 
Měsíčně X  X 
Jedna ADR objednávka na jednu ADR smlouvu měsíčně X  X 
Pozastavení, maximálně 3 pozastavení za kalendářní rok    X 

 ADP  ADR 
Registrace nového distributora X  X 
Registrace nového upřednostněného zákazníka X  X 
Registrace nového maloobchodního zákazníka X  X 
Vytvoření ADR X  X 
Správa ADR:    
                    Výběr data zpracování X  X 
                    Výběr požadovaného produktu X  X 
                    Výběr dodací adresy X  X 
                    Výběr metody platby X  X 
                    Většina metod platby akceptována*   X 
                    Výměna bodů za ADR smlouvy a přepsání   X 
                    Zrušení ADR    
                    Zadání pozastavení     
Výměna produktových bodů na jednorázové objednávce online   X 
Jednorázové objednávky online získají ADR ceny   X 



 
 
 
 
 
 
 

Rozdíly v produktových bodech 
 

 
 
 

 ADP  ADR 
Produktové body založené na celkovém počtu PSV na ADR   X 
Objednávka online s produktovými body (jednorázová nebo ADR)   X 
Maximálně 75 produktových bodů získaných měsíčně na jeden účet   X 
Maximální počet produktových bodů na účtu ročně (900)   X 
Datum vypršení platnosti produktových bodů   X 
Produktové body, které brzy vyprší, k prohlédnutí online nebo na 
fakturách 

  X 

Navrácené produkty ztrácejí získané produktové body   X 


