
 
 

Europa  
Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) 

 
Fördelar med ADR 

ADR är en automatisk månadsbeställning för distributörer, fördelskunder och detaljkunder. 
Programmet främjar inköp av produkter från Nu Skin®, Pharmanex® och Big Planet™ såväl 
som donationer till Nourish the Children®(NTC). Som ansluten till ADR-programmet har man 
en stående beställning på valfria produkter från Nu Skin®, Pharmanex®, Big Planet™ eller 
NTC som sänds ut på ett datum man själv bestämt – man sparar tid och pengar och belönas 
med fria produktpoäng. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fördelar 

• Distributörer, fördelskunder och detaljkunder ansluter sig till ADR: När en NY 
distributör, fördelskund eller detaljkund ansluter sig till ADR vid registreringstillfället 
kan de antingen:  

o Ansluta sig till ADR via fax: Om de registrerar sig via fax utan att 
beställa för minst 50 PSV på ADR efter rabatt eller gör en vanlig 
beställning på minst 100 PSV, så tillkommer en anmälningsavgift på 20 
euro*.  
*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 Ansluta sig till ADR på internet vid registreringstillfället: Om de 
registrerar sig på internet utan att beställa för minst 50 PSV på ADR 
efter rabatt eller gör en vanlig beställning på minst 100 PSV, så får de 
50% avdrag på anmälningsavgiften. 

o ELLER registrerar sig och ansluter sig till ADR eller gör en vanlig 
beställning: Anmälningsavgiften behöver inte erläggas om man registrerar 
sig med en ADR som omfattar minst 50 PSV efter rabatt, eller gör en vanlig 
beställning på minst 100 PSV. 
 
 

• Beställning: Man kan ha en ADR-beställning per månad per registrering.  
 

• Pris: 5% rabatt på inköpspris. 
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• Administrationsavgift: Ingen administrationsavgift för beställningar på internet. 
Avgift tillkommer bara för beställningar som görs via kundservice (telefon, brev eller 
fax).    
 

• Frakt:  
 

o Fast fraktsats, 50% rabatt på ordinarie frakt. Se lokal prislista för mer 
information.  
 

• Ordinarie fraktkostnader för faxbeställningar: Distributörer, fördelskunder och 
detaljkunder som går via kundservice med sin ADR och inte via internet, betalar full 
frakt.  
 

• Verktygen på internet: Distributörer och fördelskunder kan göra följande på 
internet: 

o Registrera en ny distributör 
o Registrera en ny fördelskund* 
o Registrera en ny detaljkund  
o Upprätta en ny ADR 
o ADR-hantering: 

 Ändra expedieringsdatum 
 Ändra produkter  
 Ändra leveransadress 
 Ändra betalningsmetod (kontakta din lokala kundservice om vilka 

betalningsmetoder som finns för din marknad).  
 Lös in dina produktpoäng på nätet för ADR  

o Slipp extra fraktkostnad: lägg till de fria produkter som erhållits för 
produktpoängen på en engångsbeställning via webben med ordinarie frakt.   
 

       *Fördelskunder kan endast registreras via My Office. 
  

• Engångsbeställningar på internet: Distributörer, fördelskunder och detaljkunder 
kan göra engångsbeställningar på nätet och betala ADR-priser. Dock tjänar de inga 
produktpoäng vid sådana tillfällen.  

 
• Produktpoäng: Produktpoäng räknas ut efter subtotalen på ADR-beställningen och 

kan inlösas mot produkter efter dess PSV-värde.  
 

o Ett konto kan maximalt samla 900 produktpoäng under ett år.  
o Produktpoängen löper ut ett år efter att de intjänats.  

 Distributören kan se sina utgående produktpoäng på internet såväl 
som på sina fakturor.  

o Max 75 produktpoäng kan intjänas per konto och månad. 
o Produktpoängen kan bara inlösas i det land där ADR-fakturan ställts ut.  

 
OBS: Produktpoäng delas ut för produkter från Nu Skin® och Pharmanex®.  

 
o Lösa in produktpoäng: Produktpoäng kan inlösas mot produkter från Nu 

Skin® och Pharmanex® som har full PSV (anmälningsavgifter, Business 
Portfolio, marknadsföringsmaterial/säljverktyg, introduktionspaket, VitaMeal-
påsar, accessoarer från Nu Colour®, business kits, prissänkta varor och de 



 
flesta kampanjpaket kan inte lösas ut med produktpoäng).   

 
o Returnerade produkter: Returneras en produkt kommer de poäng som 

tjänats för densamma att raderas från kontot.  
 
• Månatlig ADR: En distributörer tjänar produktpoäng på sin månatliga ADR.  

o 20%: På beställningar från månad 1-12 intjänas produktpoäng motsvarande 
20% på total PSV.  

o 30%: På beställningar efter månad 13 intjänas produktpoäng motsvarande 
30% på total PSV.   
 

• Uppehåll: En distributör kan göra upp till tre uppehåll i sin ADR per kalenderår.  
 

• Flexibilitet: Redigera via internet, ändra i din ADR om du behöver och välj 
expedieringsdatum mellan den 1:a och 25:e varje månad. 

 
• Internationellt: Internationella distributörer kan också ansluta sig till ADR och få 

rabatterat pris på 5% men de får inga produktpoäng. 
 

• Avsluta ADR: Kunder kan när som helst kontakta kundservice för att avsluta sin 
ADR. Detta är kostnadsfritt. Uppsägningar ska göras skriftligen (via fax, email eller 
brev).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skillnader, ADR i Europa 

Översikt 

 
 
*Anmälningsavgiften dras av så länge ADR omfattar minst 50 PSV efter rabatt. 
**ADP – Automatic Delivery Programme  

 
 
 

Skillnader, hantering via internet 
 

 
*Kontakta din lokala kundservice om vilka betalningsmetoder som finns för ADR på din marknad.  

 
 
 
 
 

 ADP**  ADR 
Fast fraktkostnad X  X 
Hantera via internet (se tabell nedan)    
Val av expedieringsdatum X  X 
5% rabatt på inköpspris   X 
ADP prisrabatt:     
                       10% produktrabatt (1-6 leveransen) X   
                       15% produktrabatt ( 6-12 leveransen) X   
                       20% produktrabatt (13+ leveransen) X   
50 PSV efter rabatt för att få ADR-fördelar   X 
Kostnadsfri uppsägning av ADR X  X 
Betala anmälningsavgift* X      * 
Månadsvis X  X 
En ADR-beställning per månad och registrering X  X 
Uppehåll, max 3 uppehåll per kalenderår    X 

 ADP  ADR 
Registrera en ny distributör X  X 
Registrera en ny fördelskund X  X 
Registrera en ny detaljkund X  X 
Upprätta en ADR X  X 
ADR-hantering:    
                    Välj expedieringsdatum X  X 
                    Välj önskade produkter X  X 
                    Välj leveransadress X  X 
                    Välj betalningsmetod X  X 
                    De flesta betalningsmetoder accepteras*   X 
                    Inlösen av poäng för ADR och tillfälliga ändringar   X 
                    Avsluta ADR    
                    Göra uppehåll     
Inlösa produktpoäng för engångsbeställningar gjorda på 
internet 

  X 

ADR-priser på engångsbeställningar gjorda på internet   X 



 
 
 

Skillnader, produktpoäng 
 

 
 
 

 ADP  ADR 
Produktpoäng baserade på total PSV för ADR   X 
Internetbeställningar med produktpoäng (engångs- eller ADR)   X 
Max 75 produktpoäng per månad och konto   X 
Maximal produktpoäng per konto och år (900)   X 
Förfallodatum för produktpoäng   X 
Förfallodatum för produktpoäng kan ses på internet och fakturor   X 
Returnerade produkter ger avdrag i produktpoäng   X 


