
 
 

Europa  
Programul Recompenselor Livrării Automate (ADR) 

 
Beneficii ADR 

ADR este un program lunar automat de comandă pentru Distribuitori şi Clienţi Preferenţiali. 
Acesta promovează achiziţionarea lunară automată de produse Nu Skin® şi Pharmanex®, 
precum şi de donaţii Nourish the Children® (NTC). Membri ADR setează o comandă ADR 
lunară pentru produsele Nu Skin®, Pharmanex® sau NTC alese cu o dată anume de procesare 
– abonatul economiseşte timp, bani şi este recompensat cu puncte de produse gratuite. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Beneficii 

• Înrolarea în ADR a Distribuitorului şi Clientului Preferenţial la înscriere: 
Atunci când un NOU Distribuitor sau Client Preferenţial se înrolează în ADR la 
înscriere, acesta poate:  

o Să se înroleze prin fax în ADR la înscriere: atunci când se înscriu prin 
fax, fără o comandă ADR de minim 50 PSV (Volum Personal din 
Vânzări) după discount sau o comandă obişnuită de 100 PSV, trebuie 
să achite o taxă de înscriere de €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 Să se înroleze online în ADR la înscriere: Atunci când se înscriu online, 
fără o comandă ADR de minim 50 PSV după discount sau o comandă 
obişnuită de 100 PSV, vor beneficia o reducere a taxei de înscriere de 50%. 

o SAU să se înscrie cu un ADR sau o comandă obişnuită Sunt scutiţi de la 
achitarea taxei de înscriere atunci când se înscriu cu un ADR de 50 PSV sau 
mai mult după discount sau cu o comandă obişnuită de minim 100 PSV. 
 
 

• Comandă: Politica de comandă este de o comandă ADR pe lună pe contract.  
 

• Preţ: 5% discount din preţul en gros. 
 

• Taxa de manipulare: Comenzile online nu vor include o taxă de manipulare. 
Această taxă va fi adăugată doar comenzilor plasate prin intermediul Serviciului de 
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Relaţii Clienţi (telefon sau fax).   
 

• Expediere:  
 

o Taxa de expediere scăzută, 50% discount din taxa de expediere normală. 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi lista de preţuri a pieţei 
dv.  
 

• Costuri de expediere standard pentru manipularea prin fax: Distribuitorii şi 
Clienţii Preferenţiali care îşi manipulează comanda ADR prin intermediul Serviciului 
de Relaţii Clienţi şi nu online, pierd taxele de expediere ADR reduse şi trebuie să 
achite taxele de expediere standard ale unei comenzi obişnuite.   

• Instrumente de manevrare online: Distribuitorii şi Clienţii Preferenţiali au acces la 
următoarele instrumente online: 

o Înscrierea unui nou Distribuitor 
o Înscrierea unui nou Client Preferenţial* 
o Crearea unui nou ADR 
o Controlare ADR: 

 Schimbarea datei de procesare 
 Schimbarea produselor  
 Schimbarea adresei de expediere 
 Schimbarea metodei de plată (vă rugăm să vă contactaţi Serviciul de 

Relaţii Clienţi local pentru a afla ce metode de plată se aplică pieţei 
dv.).  

 Răscumpărarea punctelor de produse online pentru comenzi ADR.  
o Să adauge produse gratuite pentru punctele de produse într-o comandă unică 

cu taxe de expediere standard pentru a evita taxele de expediere extra.   
 

        
• Comenzi unice online: Distribuitorii şi Clienţii Preferenţiali plasează o comandă 

unică online şi achită preţuri ADR; totuşi, în acest caz aceştia nu câştigă puncte de 
produse ADR.  

 
• Puncte de produse  Punctele de produse sunt acordate pentru sub-totalul 

comenzii ADR şi nu pot fi răscumpărate pentru produse pe baza punctelor PSV ale 
produselor.  
 

o Suma maximă de puncte de produse ce poate fi acumulată într-un cont timp 
de un an este de 900.  

o Punctele de produse expiră la un an de la data la care au fost acordate.  
 Expirarea punctelor de produse poate fi văzută atunci când 

Distribuitorul îşi verifică contul online, precum şi pe factură.  
o Pot fi acordate maxim 75 de puncte de produse pe cont în fiecare lună. 
o Punctele de produse pot fi răscumpărate doar în ţara în care a fost emisă 

factura ADR.  
 

Notă: Punctele de produse sunt acordate pentru produsele Nu Skin® şi Pharmanex®.  
 

o Răscumpărarea punctelor de produse. Punctele de produse pot fi 
răscumpărate pentru produse Nu Skin® şi Pharmanex® ce au puncte PSV 
întregi (taxa de înscriere, Business Portfolio, materialele de 
vânzări/marketing, pachetele introductive, accesoriile Nu Colour®, pachetele 



 
de afaceri, produsele şi pachetele reduse, pungiile de VitaMeal, precum şi 
majoritatea pachetelor promoţionale nu pot fi răscumpărate cu puncte de 
produse).   

 
o Produse returnate: Atunci când un produs este returnat, punctele de 

produse câştigate pentru respectivul produs vor fi deduse din sumă.  
 
• ADR lunar: Distribuitorii pot câştiga puncte de produse din comanda ADR lunară.  

o 20%: Comenzile din lunile 1-12 primesc puncte de produse în valoare de 
20% din PSV-ul total. 

o 30%: Comenzile lunare după cea de-a 13-a comandă primesc puncte de 
produse în valoare de 30% din PSV-ul total.  
 

• Opriri: Un Distribuitor îşi poate opri comanda ADR de cel mult trei ori într-un an 
calendaristic.   
 

• Flexibilitate: Menţinere online, modificări ADR în funcţie de nevoi şi alegerea datei 
de procesare între zilele de 1 şi 25 ale fiecărei luni. 

 
• Internaţional: Distribuitorii internaţionali se pot înscrie, de asemenea, în ADR şi pot 

beneficia de un preţ redus cu 5%, dar nu vor primi puncte de produse. 
 

• Anulare ADR: Clienţii pot contacta Serviciul de Relaţii Clienţi oricând pentru a anula 
un ADR. Nu se impun costuri adiţionale pentru anulare. Anulările trebuie primite în 
scris (fax, emai, poştă).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diferenţe ADR Europa 
Privire generală 

 

 
*Scutire de la plata taxei de înscriere cât timp comanda ADR este de minim 50 PSV după discount. 
**ADP – Programul Livrării Automate  

 
 
 

Diferenţele Manipulării Online 
 

 
*Vă rugăm să contactaţi Serviciul local de Relaţii Clienţi pentru a afla care sunt metodele de plată oferite pe piaţa 
dv. pentru ADR.  

 
 
 
 
 

 ADP**  ADR 
Taxă de expediere redusă X  X 
Manipulare online (vedeţi tabelul de mai jos)    
Alegerea datei de procesare X  X 
5% discount din preţul en gros.   X 
Reducerea de preţ ADP**:     
                       10% reducere (livrările 1-6) X   
                       15% reducere (livrările 6-12) X   
                       20% reducere (livrările 13+) X   
50 PSV după discount pentru a primi beneficiile ADR   X 
Anularea gratuită a comenzii ADR X  X 
Achitarea taxei de înscriere* X      * 
Lunar X  X 
O comandă ADR pe contract pe lună X  X 
Opriri, maxim 3 opriri pe an calendaristic    X 

 ADP  ADR 
Înscrierea unui nou Distribuitor X  X 
Înscrierea unui nou Client Preferenţial X  X 
Înscrierea unui nou Client X  X 
Creare ADR X  X 
Controlare ADR:    
                    Selectarea datei de procesare X  X 
                    Selectarea produsului dorit X  X 
                    Selectarea adresei de expediere X  X 
                    Selectarea metodei de plată X  X 
                    Majoritatea metodelor de plată acceptate*   X 
                    Răscumpăraţi puncte pentru contracte şi rescrieri   X 
                    Anulare ADR    
                    Plasare de opriri     
Răscumpărare puncte de produse pentru comenzi unice online   X 
Comenzile unice online primesc preţuri ADR   X 



 
 
 

Diferenţele Punctelor de Produse 
 

 
 
 

 ADP  ADR 
Puncte de produse pe baza totalului punctelor PSV comenzii ADR   X 
Comandă online cu puncte de produse (unică sau ADR)   X 
Maxim 75 de puncte de produse câştigate pe cont în fiecare lună   X 
Numărul anual maxim de puncte de produse pe cont (900)   X 
Data expirării punctelor de produse   X 
Expirarea punctelor de produse figurează online sau pe factură   X 
Produsele returnate îşi pierd punctele de produse câştigate   X 


