
PRÉMIOVÁ AUTOMATICK Á OBJEDNÁVK A (ADR) SMLOUVA
Nu SkiN ENtErpriSES product iNc., a dElawarE corporatioN, 75 wESt cENtEr StrEEt, provo, utah 84601, u.S.a.

Ušetřete peníze!
Obdržte 5% slevu z běžné ceny produktů (a z osobní 
bodové hodnoty (PSV))
Snížená cena za dodávku (o 50% méně)
Obdržíte prémie pro členy ADR

Získejte produkty!
Získejte až 900 produktových bodů ročně
Získejte 20% z vašich nákupů ve vyměnitelných 
produktových bodech (až 75 měsíčně)
Získejte až o 33% více produktových po 12 dodávkách 
ADR 

Ušetřete čas!
Větší flexibilita
Správa vašeho účtu online 24 hodin denně
Nechte si vaše produkty každý měsíc automaticky 
zasílat domů nebo přizpůsobte své objednávky podle 
toho, jak se změní vaše potřeby

1 OSOBNÍ INFORMACE

ID číslo

3 ADR VÝBĚR PRODUKTŮ

odměňte se již dnes!

Prosím vyplňte HŮLKOVÝM PÍSMEM a černou propiskou. Uveďte všechny potřebné informace, pokud není stanoveno jinak. Tato smlouva je platná pouze 
tehdy, pokud jsou vyplněny všechy potřebné informace.

Datum narození (DD/MM/RR)

r Muž        r  ŽenaJméno  .................................................................................................................................................................................................................................................

Příjmení  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Trvalé bydliště  ..................................................................................................................................................................................................................................

Obec/Město  ..............................................................................     Kraj ................................................................................  PSČ  ...............................................    Země –ČESKÁ REPUBLIKA

Denní telefonní číslo ......................................................................................................................... Mobilní telefon ..................................................................................................................................

E-mail (uvedením vaší osobní e-mailové adresy nám umožníte sdělit vám včas důležité a aktuální informace)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Doručovací adresa (pokud je odlišná od výše uvedené)     ......................................................................................................................................................................................................................

Obec/Město  ..............................................................................     Kraj ............................................................................     PSČ  ...............................................    Země –ČESKÁ REPUBLIKA

PRÉMIOVÁ AUTOMATICKÁ OBJEDNÁVKA (ADR)

Číslo Skenové karty
Pro kvalifikaci na výhody ADR musí mít objednávka minimálně 50 PSV po slevě.

Zpracujte, prosím, moji objednávku: Zahájení ___/___, a poté stejný den každý další měsíc. 
Dodací doba 5 – 10 dní, platné dny zpracování 1. - 25. den v měsíci.

q Už mám svou ADR objednávku. Zkombinujte, prosím, tyto položky s mou existující ADR objednávkou.

CELKEM*
DODACÍ A MANIPULAČNÍ POPL.**

CELKOVÁ PLATBA

 KÓD POPIS POLOŽKY MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENACELKEM PSV

*Tato cena je včetně DPH
**Vyhněte se manipulačnímu poplatku tím, že se registrujete online 

na www.nuskineurope.com

2

Možnosti platby (vyberte jednu) q VISA   q MasterCard q WIRE (bankovní převod) 

Jméno držitele karty ......................................................................................................................................................................
 
Číslo karty   Platnost do (MM/RR)

PSČ držitele karty Podpis držitele karty

Pokud jste si vybrali tuto metodu 
bankovního převodu, prosím proveďte 
převod na Citibank účet na toto číslo:

2051490109

q Přečetl/a jsem a souhlasím se všemi podmínkami, které se týkají této Smlouvy.
Na základě této smlouvy s Nu Skin Enterprises Product Inc. souhlasím, že jsem poskytl/a autorizaci k dodání produktů automaticky každý měsíc mé osobě, a to v souladu s daty, 
množstvím a způsobem platby, které jsem určil/a viz výše. Zavazuji se, že dodržím všeobecné podmínky, vyložené na následující stránce.

podpis žadatele uveďte jméno tiskacím písmem  Datum (DD/MM/RR) 

SMLOUVA A PODPIS4
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PROSÍME ZAŠLETE VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ DO VAŠÍ OBLASTNÍ KANCELÁŘE NU SKIN:
NU SKIN EASTERN EUROPE KFT  •  1123 Budapest, Alkotás u. 48-50, Hungary

Tel: 00800143450  •  Fax: 00800143451  •  Email: czechweb@nuskin.com  •  internetová stránka: www.nuskineurope.com

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ADR

Tato smlouva prémiové automatické objednávky (ADR) je 
uzavřena mezi vámi jakožto nezávislým distributorem (“Já”, 
“Mě/Mi” nebo “Vy”, “Vám”) a Nu Skin Enterprises Product 
Inc., společností státu Delaware, 75 West Center Street, Provo, 
Utah 84601, DIČ: NL8039.25.372.B.01 (“Společnost”). Jsem 
srozuměn/a se skutečností, že program ADR je nepovinný 
program, který mi dovoluje zadat u Společnosti trvalou 
objednávku, která mi bude měsíčně pohodlně doručena, a její 
hodnota bude odečtena z mé kreditní karty, spořícího nebo 
běžného účtu na opakující se měsíční bázi (v případě, že si 
nezvolím možnost dodávky každý druhý měsíc). 

Podpisem této ADR smlouvy souhlasím, že:

1.   Registrační postupy
  Tuto ADR smlouvu mohu předložit online, faxem, poštou 

nebo doručením podepsaného výtisku do centra pro 
distributory (walk-in) Společnosti. 

2.  Dodatečné výhody. 
  Jakožto distributor nebo upřednostněný zákazník jsem 

srozuměn/a se skutečností, že pro účast v programu 
ADR neexistují minimální požadované nákupy produktů.  
Nicméně pokud je celková hodnota mé měsíční ADR 
objednávky vyšší než 50 PSV (osobní bodová hodnota) po 
slevě, budu mít nárok na následující výhody:  

 (a)  Obdržím 5% slevu z velkoobchodních cen a PSV 
produktů na mé ADR objednávce, kromě produktů a sad, 
na které se tato 5% sleva nevztahuje (např. sady, slevněné 
balíčky, Vitameal, atd.);

 (b)  Slevu na dodávku* až 50% z celkových nákladů na 
dodávku; a 

 (c)  Získám produktové body, které mohou být vyměněny za 
další produkty. 

V případě, že budu spravovat můj ADR účet faxem, emailem, 
poštou nebo prostřednictvím centra pro distributory, bude se 
na tuto správu vztahovat manipulační poplatek ve stejné výši 
jako ADR zlevněný poplatek za dodávku.  

*Na některé trhy/konkrétní regiony nebo ostrovy se 
tyto snížené ceny nevztahují (Island, Kanárské ostrovy a 
francouzský zámořský department). 

3.  ADR produktové body – nákup, smazání a vrácené 
produkty

 A.  Moje měsíční ADR objednávky mi mohou získat 
produktové body, které mohou být vyměněny za 
produkty. Produktové body se mohou lišit a jsou získávány 
na základě 20 až 30% hodnoty ADR objednávky před 
zdaněním. Nemohu získat více než 75 produktových 
bodů měsíčně. V případě, že zadám objednávku za 
použití pouze produktových bodů, nebo zkombinuji 
běžnou produktovou objednávku v hodnotě méně než 
50 PSV s produktovými body, zaplatím běžný poplatek 
za dodávku; v případě, že zadám objednávku v hodnotě 
50 PSV nebo více po slevě v kombinaci s produktovými 
body na existující ADR, obdržím sníženou sazbu za 
dodávku. Sazby za dodávku jsou uvedeny v ceníku, nebo 
kontaktujte svůj zákaznický servis.

 B.  Rozumím a souhlasím, že produktové body, které získám, 
a které nevyužiji, automaticky vyprší první den 13. měsíce 
od doby, kdy byly získány („Smazání “). Rozumím a 
souhlasím, že pokud uvědomím Společnost do třiceti 
(30) dnů od Smazání a zažádám o navrácení vypršených 
produktových bodů, budou mi vypršené produktové body 
navráceny.

 C.  Není možné vrátit produkty, které byly zakoupeny s 
využitím ADR produktových bodů a z produktů, které 
byly zakoupeny s využitím ADR produktových bodů, není 
možné získat PSV nebo GSV (bodová hodnota skupiny), 
s výjimkami plynoucími z mandatorních ustanovení 
příslušných právních předpisů. 

 D.  Vrácené zboží
   S výjimkou produktů, zakoupených s využitím 

produktových bodů z ADR nákupů, všechny produkty, 
objednané v rámci ADR programu mohou být navráceny 
Společnosti na základě běžného postupu Společnosti při 
navrácení produktů (odstavec 7 EU Politiky a postupů). 
Upozorňujeme, že produktové body, získané z vámi 
navráceného zboží, budou z vašeho účtu odstraněny.

 E.  Záruka vrácení peněz
   Společnost se zaručuje, že pokud (a) si jako měsíční 

produkty v rámci programu ADR zvolím Life Pak®,

   

   Life Pak® Essentials Super A nebo g3* po dobu alespoň 
tří měsíců a (b) pokud má hodnota karotenoidů v kůži 
neprokáže zlepšení po užívání produktu Life Pak®, Life 
Pak® Essentials Super A nebo g3* po dobu 90 dnů, 
Společnost mi vrátí peníze.

Plné znění záruky vrácení peněz naleznete v dokumentu 
European Programme Summary v My Office nebo kontaktujte 
váš místní zákaznický servis. 

* O dostupnosti produktů v rámci vašeho trhu se, prosím, 
informujte v aktuálním ceníku v My Office> Knihovna. 

4.  Platba
 A.  Na této ADR Smlouvě jsem specifikoval/a množství 

jednotlivých produktů, které si přeji obdržet každý měsíc 
a poskytl/a jsem Společnosti platné údaje mé kreditní 
karty Visa nebo Master Card spolu s datem vypršení 
platnosti karty a ostatními informacemi, potřebnými pro 
vytvoření přímého inkasa na mém spořícím nebo běžném 
účtu. Všechny mnou objednané produkty musí být plně 
zaplaceny předtím, než budou dodány.

 B.  Zvolil/a jsem kreditní kartu jako způsob platby, poté 
autorizuji Společnost nebo její přidruženou společnost k 
odečtení dané částky z mé kreditní karty každý měsíc za 
produkty specifikované výše.

5.  Změna adresy
  Kromě případů, kdy písemně oznámím Společnosti poštou, 

faxem nebo online změnu adresy alespoň 14 dní před 
určeným dnem zpracování, produkty, které jsem si vybral/a 
mi budou dodány každý měsíc na adresu, kterou jsem 
poskytl/a. Společnost provede úpravy specifikované v mém 
písemném oznámení nejpozději do 14 dnů od obdržení 
takového oznámení.

6. Změna objednávky
  Kromě případů, kdy písemně oznámím Společnosti poštou, 

faxem nebo online změny mé objednávky alespoň čtyři (4) 
pracovní dny před určeným dnem zpracování, produkty, 
které jsem si vybral/a mi budou dodány každý měsíc na 
adresu, kterou jsem poskytl/a. Společnost provede úpravy 
specifikované v mém písemném oznámení nejpozději 
do čtyř (4) pracovních dnů před dokončením procesu 
zpracování objednávky, po včasném obdržení tohoto 
oznámení. V případě příkazu k inkasu kontaktujte, prosím, 
váš místní zákaznický servis pro detailní informace ohledně 
způsobu platby a termínů.

7. Zastavení výroby produktů
  Společnost může zastavit výrobu konktrétních produktů, 

které jsem si vybral/a. V takovém případě mi Společnost 
poskytne písemné oznamení alespoň 30 dní před 
zastavením výroby produktů a bude mi nadále zasílat 
zbývající vybrané produkty na mé ADR Smlouvě. Produkty, 
jejichž výroba byla zastavena, mohu nahradit jinými 
produkty; v případě, že si vyberu jiné produkty, písemně 
uvědomím Společnost o typu a bodové hodnotě vybraných 
produktů alespoň 30 dní před zásilkou. Nákupní cena a 
poplatky za dodávku budou automaticky změněny tak, aby 
odrazily změnu mé objednávky.

8. Možnost zpětné objednávky
 A.  Je na uvážení společnosti, které produkty budou k 

dispozici pro zpětnou objednávku pro distributory a 
upřednostněné zákazníky. Ve většině případů jsou 
produkty, které jsou k dispozici pro zpětnou objednávku, 
nejprodávanější produkty, a očekává se, že budou opět 
skladem do 14 dnů. Produkt na zpětné objednávce 
bude odeslán distributorovi nebo upřednostněnému 
zákazníkovi ihned, jakmile bude k dispozici v místním 
skladu.

 B.  Pokud distributor nebo upřednostněný zákazník zažádá, 
aby byl produkt na zpětné objednávce přidán k jeho 
produktové objednávce, souhlasí tím s uhrazením 
takového produktu předem s tím, že jej obdrží později.

 C.  Po úspěšném dokončení produktové objednávky, která 
obsahuje produkt zpětné objednávky, včetně platby, 
se bodová hodnota celé objednávky, včetně produktů 
zpětné objednávky, bude započítávat do provizí za měsíc, 
do kterého objednávka patří. 

 D.  Kdykoliv před tím, než je produkt zpětné objednávky 
odeslán, může upřednostněný zákazník či distributor 
zažádat o 100% vrácení peněz z produktu zpět

   né objednávky. Této žádosti bude vyhověno. Zbytek 
objednávky je předmětem aktuálních postupů při 
navrácení produktů. 

 E.  Společnost si vyhrazuje právo na zrušení nebo vrácení 
peněz (100%) z neodeslaných produktů zpětné 
objednávky bez předchozího oznámení upřenostněnému 
zákazníkovi nebo distributorovi. Společnost může také 
podle potřeb rozšířit očekávané datum dostupnosti.

9. Zvýšení cen
  Společnost může změnit ceny produktů, které jsem si 

vybral/a. V případě, že je cena konkrétního produktu  
 zvýšena, Společnost mě písemně upozorní alespoň 30 dní 
před zvýšením ceny, a bude mi i nadále zasílat vybrané  
produkty za tuto zvýšenou cenu, pokud jí nedám pokyn, aby 
učinila jinak. Beru na vědomí, že Společnost si vyhrazuje 
právo upravit a pozměnit podmínky této smlouvy v případě, 
že je to nezbytné kvůli globálním a/nebo provozním 
změnám a/nebo z obchodních důvodů ve skupině 
Společnosti nebo pro dosažení shody s použitelnými 
právními předpisy. Oznámení o těchto úpravách nebo 
změnách bude uveřejněno alespoň 30 dní před nabytím 
jejich účinnosti.

10. Ukončení ADR programu nebo objednávek
 A.  Společnost může ukončit ADR program písemným 

oznámením 14 dní předem. Společnost může také s 
okamžitou platností ukončit mé právo na účast v ADR 
programu a tuto ADR Smlouvu a upozornit mě na 
ukončení v případě, že (i) kreditní karta nebo bankovní 
autorizace, poskytnuta v této ADR Smlouvě vyprší, je 
zrušena, nebo jinak ukončena, (ii) poruším všeobecné 
podmínky této ADR Smlouvy, nebo (iii) v případě, že 
jsem distritubor, a porušil/a jsem všeobecné podmínky mé 
distributorské smlouvy.  

 B.  Svou ADR objednávku mohu písemně kdykoliv zrušit. 
Společnost zruší mou ADR Smlouvu do 14 dnů od  
obdržení mého písemného oznámení. 

 C.  Společnost může, podle vlastního uvážení, písemným 
oznámením 14 dní předem modifikovat všeobecné 
podmínky tohoto ADR programu, včetně, ale ne pouze, 
doby platnosti produktových bodů pro distributory. Beru 
na vědomí, že Společnost si vyhrazuje právo upravit a 
pozměnit podmínky této smlouvy v případě, že je to 
nezbytné kvůli globálním a/nebo provozním změnám a/
nebo z obchodních důvodů ve skupině Společnosti nebo 
pro dosažení shody s použitelnými právními předpisy. 
Oznámení o těchto úpravách nebo změnách bude 
uveřejněno alespoň 30 dní před nabytím jejich účinnosti.

11. Úprava Distributorské smlouvy
  Všeobecné podmínky obsažené v této ADR Smlouvě 

žádným způsobem nepozměňují ani neupravují všeobecné 
podmínky mé Distributorské smlouvy.  

12.  Shromažďování osobních dat
  Společnost, její ústředí, přidružené a dceřiné společnosti 

(„Nu Skin“) si jsou vědomy a reagují na váš zájem o způsob, 
jakým shromažďuje, používá a sdílí informace o vás v rámci 
vaší účasti v ADR programu. Společnost Nu Skin respektuje 
vaše soukromí a pevně stojí za ochranou soukromí 
spotřebitelů svých produktů a služeb. Společnost Nu Skin 
od vás shromáždí a uchová určitá osobní data, aby vám 
poskytla výhody, které obnáší distributorství, a aby s vámi 
komunikovala ohledně (I) prémiových nabídek a produktů, 
(II) distributorských/zákaznických vztahů, (III) doporučení 
zákazníků, a (IV) jiných významných obchodních záležitostí. 
Souhlasím a dávám svolení k tomu, aby osobní informace, 
poskytnuté v této smlouvě, stejně jako osobní informace, 
shromážděné během plnění této smlouvy Společnost 
shromažďovala a spravovala v rozsahu nezbytném pro  
správu a koordinaci sítě distributorů Nu Skin a k tomu, 
aby vykonávala své závazky, stanovené touto smlouvou 
a po dobu, která je nezbytná k zpracování těchto údajů. 
Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou předány mimo 
území České republiky a Evropského hospodářského 
prostoru do sídla společnosti Nu Skin (USA). Beru na 
vědomí, že mohu mít přístup k těmto svým osobním údajům 
a v případě, že nejsou správná je opravit. Dále beru na 
vědomí, že mohu kdykoliv písemně vzít zpět svůj souhlas 
podle tohoto článku. V takovém případě je zpětvzetí 
souhlasu účinné od data, kdy je toto zpětvzetí oznámeno 
Společnosti. Společnost a ostatní společnosti v rámci 
skupiny Nu Skin jsou povinny zajistit ochranu osobních dat 
podle příslušných právních předpisů.


