
 

 

Európa  
Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR)  

 
Az ADR előnyei 

Az ADR egy havi rendeléseket kezelő program Üzletépítők és Elsőbbségi Vásárlók számára. 
Megkönnyíti a Nu Skin® és Pharmanex® termékek értékesítését, valamint a Nourish the 
Children® (NTC – Tápláld a gyermekeket!) adományok automatikus havi vásárlását. Az ADR 
tagok beállítják a tetszés szerinti Nu Skin®, Pharmanex® vagy NTC termékek havi ADR 
rendelését a megadott feldolgozási dátummal – így időt és pénzt takarítanak meg, továbbá 
ingyenes Termékpontokkal jutalmazzuk őket. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Előnyök 

• Üzletépítők és Elsőbbségi Vásárlók regisztrációkor történő ADR létrehozása: 
Amikor egy ÚJ Üzletépítő vagy Elsőbbségi Vásárló regisztrációjakor jelentkezik az 
ADR programba, a következők közül választhat:  

o Feliratkozás faxon az ADR programba a regisztráció során:  
Amennyiben faxon, regisztrációkor  leadott  ADR rendelése kevesebb 
mint 50 Személyes Pontforgalom (PSV) a kedvezmény után, ill. ha a 
hagyományos megrendelés értéke kevesebb mint 100 PSV, úgy a 
regisztrációs díj €20*.  
* 36.34 CHF / 536 CZK / 149.60 DKK / 17.80 GBP / 5920 HUF  / 3,510 ISK / 
176.80 NOK / 90.17 PLN / 84.04 RON / 880 RUB / 212 SEK /42,38 TRY  

o Feliratkozás interneten az ADR programba a regisztráció során: 
Amennyiben on-line regisztrációkor leadott  ADR rendelése kevesebb mint 50 
Személyes Pontforgalom (PSV) a kedvezmény után, ill. ha a hagyományos 
megrendelés értéke kevesebb mint 100 PSV, úgy a regisztrációs díjból 50% 
kedvezményt kap. 

o VAGY iratkozzon fel ADR vagy hagyományos rendeléssel: Amennyiben 
regisztrációkor leadott  ADR rendelése minimum 50 Személyes Pontforgalom 
(PSV) a kedvezmény után, ill. ha a hagyományos megrendelés értéke 
legalább 100 PSV, úgy a regisztrációs díjtól eltekintünk. 
 
 

• Rendelés: Az rendelési szabályzat havi egy ADR megrendelést ír elő ADR 
szerződésenként.  
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• Ár: 5% kedvezmény a nagykereskedelmi árakból. 
 

• Kezelési Költség: Az interneten leadott rendelésekért kezelési költséget nem 
számolunk fel. A kezelési költség csak az Ügyfélszolgálaton keresztül (telefonon vagy 
faxon) leadott rendelésekre vonatkozik.   
 

• Szállítás:  
 

o Kedvezményes szállítási költség: 50% kedvezmény a hagyományos szállítási 
költségből. További információért kérjük, tekintse át az adott országra 
vonatkozó árlistát.  
 

• A faxon leadott rendelés hagyományos szállítási költsége: Az ADR 
rendelésüket az internet helyett az Ügyfélszolgálaton kezelő Üzletépítőkre és 
Elsőbbségi Vásárlókra nem vonatkozik a kedvezményes ADR szállítási költség; 
esetükben a hagyományos rendelés normál szállítási díja fizetendő.  
 

• Internetes eszközök a rendelés kezeléséhez: Az Üzletépítőknek és az Elsőbbségi 
Vásárlóknak a következő on-line eszközök állnak a rendelkezésükre: 

o Új Üzletépítő regisztrációja 
o Új Elsőbbségi Vásárló regisztrációja* 
o Új ADR létrehozása 
o ADR kezelés: 

 Feldolgozási dátum módosítása 
 Termékek módosítása  
 Szállítási cím módosítása 
 Fizetési mód módosítása (kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi 

Ügyfélszolgálattal az Ön piacán lehetséges fizetési módok 
tekintetében)  

 Termékpontok on-line beváltása az ADR programban.  
o A Termékpontokért beváltott ingyenes termékeket kérje eseti internetes 

megrendelésével együtt normál szállítási díjon, az extra szállítási költség 
felszámolásának elkerülése érdekében.   
 

        
• Eseti internetes rendelések: Üzletépítőknek és Elsőbbségi Vásárlóknak 

lehetőségük van eseti megrendeléseik interneten, ADR árakon történő leadására is; 
ugyanakkor ilyen esetben rendelésük után Termékpont nem jár.  

 
• Termékpontok: A Termékpontok az ADR megrendelés részösszege után járnak, 

amelyek a termékek PSV-je alapján termékekre válthatók.  
 

o Egy év során egy azonosítón max. 900 Termékpont halmozható fel.   
o A Termékpontok a jóváírásukat követő egy év elteltével lejárnak.  

 A lejárat előtt álló Termékpontokat az Üzletépítők on-line 
bejelentkezéskor ill. számláikon tekinthetik meg.  

o Azonosítónként max. 75 Termékpontot gyűjthet havonta.  
o A Termékpontok csak abban az országban válthatók be, ahol az ADR rendelés 

számláját kiállították.  
 

Figyelem! Termékpontok Nu Skin® és Pharmanex® termékek után kaphatók.  
 



 

 

o Termékpontok beváltása: Termékpontok a teljes PSV-vel rendelkező Nu 
Skin® és Pharmanex® termékekre válthatók be (regisztrációs díj, Business 
Portfolio, értékesítői segédanyagok/marketing anyagok, kezdő csomagok, Nu 
Colour® kiegészítők, üzleti csomagok, akciós termékek és csomagok, VitaMeal 
adományok, valamint a legtöbb promóciós csomag nem kérhető beváltott 
Termékpontokért).  

 
o Visszáru: Visszáru esetén az adott termék után jóváírt Termékpontok 

levonásra kerülnek azonosítójáról.  
 
• Havi ADR: Az Üzletépítők havi ADR rendeléseik után Termékpontokat kapnak.  

o 20%: Az első 12 havi rendelés után a teljes PSV 20%-a kapható 
Termékpontokban. 

o 30%: A 13. havi kifizetett és átvett rendelés után a teljes PSV 30%-a 
kapható Termékpontokban. 
 

• Felfüggesztés: Egy Üzletépítő egy naptári évben háromszor függesztheti fel ADR 
rendelését.  
 

• Rugalmasság: Internetes üzletkezelés – módosítsa ADR rendelését, ahogy Önnek 
megfelel, és rendelésének feldolgozási dátumát tegye a hónap 1-je és 25-e közötti 
időpontra! 

 
• Nemzetközi: Nemzetközi Üzletépítők is regisztrálhatnak az ADR programba, és 

részesülhetnek az 5%-os árkedvezményben, bár Termékpont nekik nem jár. 
 

• ADR rendelés törlése: A Vásárlók ADR megrendelésük törléséhez bármikor 
kapcsolatba léphetnek az Ügyfélszolgálattal. A rendelés törlésének nincs járulékos 
költsége. A Törlésről küldjön írásbeli értesítést (faxon, e-mailen vagy postai úton)!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ADR Különbségek Európa 
Áttekintés 

 
 
 
 

*Ha az ADR eléri legalább az 50 PSV-t kedvezmény után, a regisztrációs díjtól eltekintünk. 
**ADP – Automatikus Csomagkiküldési Megrendelés  

 
 
 

Internetes kezelési különbségek 
 

 
*Az Ön piacán lehetséges pontos ADR fizetési feltételekről kérjük, érdeklődjön a helyi Ügyfélszolgálatnál!  

 
 
 
 
 

 ADP**  ADR 
Kedvezményes szállítási díj X  X 
On-line üzletkezelés (lsd. az alábbi táblázatot)    
Feldolgozási dátum kiválasztása X  X 
5% kedvezmény a nagykereskedelmi árakból   X 
ADP árkedvezmény:     
                       10% termék kedvezmény (1-6 hó) X   
                       15% termék kedvezmény (6-12 hó) X   
                       20% termék kedvezmény (13+ hó) X   
50 PSV kedvezmény után az ADR előnyökért   X 
ADR rendelés ingyenes törlése X  X 
Regisztrációs díj* X      * 
Havonta X  X 
Egy ADR rendelés /ADR szerződés/hó X  X 
Felfüggesztés, egy naptári évben max. háromszor    X 

 ADP  ADR 
Új Üzletépítő regisztrációja X  X 
Új Elsőbbségi Vásárló regisztrációja X  X 
Új Kiskereskedelmi Vásárló regisztrációja X  X 
ADR létrehozása X  X 
ADR kezelés:    
                    Feldolgozási dátum megadása X  X 
                    Kívánt termék kiválasztása X  X 
                    Szállítási cím megadása X  X 
                    Fizetési mód kiválasztása X  X 
                    Legtöbb fizetési mód elfogadva*   X 
                    Pontok beváltása ADR-ben   X 
                    ADR törlése    
                    Felfüggesztett rendelés     
Termékpontok beváltása eseti on-line rendeléseknél   X 
Eseti on-line rendelésekkor ADR árak érvényesek   X 



 

 

 
 

Termékpont különbségek 
 

 
 
 

 ADP  ADR 
Termékpontok az összes ADR PSV-je alapján   X 
Internetes rendelés Termékpontokkal (eseti vagy ADR)   X 
Max. 75 Termékpontot gyűjthet egy hónapban egy azonosítóval   X 
Egy azonosító egy évben összegyűjthető max. Termékpontja (900)   X 
Termékpontok lejárati dátuma   X 
Hamarosan lejáró Termékpontok megtekinthetők on-line és a 
számlákon 

  X 

Visszaküldött termékek után járó Termékpontok levonásra 
kerülnek 

  X 


