
Betalingsmuligheder (vælg én)     q VISA   q MasterCard/EuroCard

Kortholders fulde navn  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kortnummer   Udløbsdato (MM/ÅÅ) 

Kortholders postnummer Kortholders underskrift

AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR) AFTALE 
Nu SkiN ENtErpriSES product iNc., a dElawarE corporatioN, 75 wESt cENtEr StrEEt, provo, utah 84601, u.S.a.

Spar penge!
Få 5% rabat på normal produktpris (og på PSV 
(personlig salgsvolumen))
Rabat på fragt (helt op til 50%)
Få særlige tilbud kun for ADR-medlemmer

Tjen produkter!
Tjen op til 900 produktpoint om året
Tjen 20% af dine køb i indløselige produktpoint (op til 75 
pr. måned)
Tjen 33% flere produktpoint efter 12 ADR-leverancer

Spar tid!
Øget fleksibilitet
Håndter din konto på nettet døgnet rundt
Få de samme produkter leveret til døren automatisk 
hver måned eller tilpas din ordre efter behov

Beløn dig selv i dag!

Udfyld venligst med STORE BOGSTAVER og sort kuglepen. Alle informationer skal udfyldes medmindre andet er angivet. Denne kontrakt er kun gyldig, 
såfremt alle påkrævede informationer er udfyldt.

1 PERSONLIGE OPLYSNINGER

Fornavn  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Efternavn  ........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................

By  ...................................................................................................................................................................................................   Postnummer  ....................................... Land – DANMARk

Tlf. om dagen .........................................................................................................................  Mobilnummer (valgfri)  ..........................................................................................................................

E-mail (ved at oplyse din personlige e-mailadresse giver du os mulighed for at kontakte dig i tide vedrørende vigtig information samt opdateringer) 

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

Forsendelsesadresse (hvis forskellig fra ovennævnte) .......................................................................................................................................................................................................................

By  ...........................................................................................................................................................................................................   Postnummer  ....................................... Land – DANMARk

2 ADR PRODUkTVALG

Scannerkortnummer
For at kvalificere til ADR-fordele skal ordren være på minimum 50 PSV efter rabat.

Venligst effektuér min ordre første gang den ___/___ , og derefter samme dag hver måned. Der skal 
påregnes 5-10 arbejdsdage for levering. Gyldige effektueringsdatoer ligger mellem den 1. og 25. hver 
måned.

q Jeg har allerede en ADR-ordre. Tilføj venligst disse produkter på min eksisterende ADR-ordre.

TOTAL*
FORSENDELSE OG EkSPEDITION**

AT BETALE TOTALT

 KODE VAREBESKRIVELSE MÆNGDE PRIS TOTALPSV TOTAL

*Denne pris er inklusive moms
** Undgå at betale ekspeditionsgebyr ved at registrere dig via 

hjemmesiden www.nuskineurope.com

BETALINGSOPLYSNINGER3

q Jeg har læst og accepterer alle vilkår og betingelser, der gælder for denne kontrakt.
I henhold til denne aftale med Nu Skin Enterprises Product Inc. bekræfter jeg, at jeg har givet tilladelse til, at der leveres produkter til mig automatisk hver måned i henhold til 
datoen, mængden og den betalingsmetode, jeg har valgt herover. Jeg er indforstået med at være bundet af de vilkår og betingelser, der er fremsat på følgende side.
ansøgers underskrift   Navn med blokbogstaver dato (dd/MM/ÅÅ)

4 AFTALE OG UNDERSkRIFT

Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)
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Denne ADR-aftale indgås mellem dig som uafhængig 
distributør (“ jeg” eller “mig” eller “du” eller “din”) og Nu 
Skin Enterprises Product Inc., a Delaware corporation, 75 
West Center Street, Provo, Utah 84601, momsnummer: 
NL8039.25.372.B.01 (“virksomheden”). Jeg er indforstået 
med, at ADR-programmet er et valgfrit program, der giver mig 
mulighed for at lægge en stående ordre hos virksomheden, 
som sendes til mig en gang om måneden og debiteres på mit 
kreditkort eller bankkonto på månedlig basis (medmindre jeg 
har valgt muligheden for levering hver anden måned). 

Ved at underskrive denne ADR-aftale indvilliger jeg i at:

1.  Registreringsprocedurer 
Jeg kan indsende denne ADR-aftale via nettet, fax, brev 
eller aflevere en underskrevet kopi i virksomhedens Concept 
Store. 

2.  Supplerende fordele.  
Jeg er indforstået med, at som distributør eller kunde er 
der ikke noget mindstekrav for produktkøb for at deltage 
i ADR-programmet. Men hvis summen af min månedlige 
ADR-ordre er over 50 PSV efter rabat, er jeg berettiget til 
følgende fordele:  

 (a)  Jeg får 5% rabat på indkøbspriser og PSV på produkter 
i min ADR-ordre, ekskl. produkter og kit, der ikke har 5% 
ADR-rabat (fx kit, nedsatte pakker, Vitameal etc.);

 (b)  Rabat på fragt* på op til 50% af de fulde 
leveringsomkostninger; og 

 (c)  Jeg optjener produktpoint, der kan indløses til flere 
produkter. 

Hvis jeg håndterer min ADR-konto via fax, e-mail, brev eller via 
Concept Store, tillægges et ekspeditionsgebyr, der er nøjagtig 
det samme beløb som forsendelsestaksten for ADR efter rabat. 

* Nogle markeder/specifikke regioner eller øer hører ikke under 
denne rabatordning (Island, De Kanariske Øer og franske 
oversøiske departementer).

3.  ADR Produktpoint - køb, forfaldne point og returneringer
 A.  Mine månedlige ADR-ordrer kan tjene produktpoint, 

som kan indløses til produkter. Produktpoint varierer, og 
de indtjenes på 20-30% af værdien på ADR-ordren før 
afgifter. Jeg kan ikke tjene mere end 75 produktpoint per 
måned. Hvis jeg lægger en ordre, hvor jeg kun bruger 
produktpoint eller kombinerer en almindelig ordre på 
mindre end 50 PSV og produktpoint, skal jeg betale 
normal forsendelsestakst; hvis jeg lægger en ordre på 50 
PSV eller mere efter rabat kombineret med produktpoint 
på en eksisterende ADR, får jeg nedsat forsendelsestakst. 
Du kan se forsendelsestaksterne på prislisten eller 
kontakte din lokale kundeservice.

 B.  Jeg er indforstået med, at hvis jeg ikke bruger de 
produktpoint, som jeg optjener, forfalder de automatisk 
den 1. dag i den trettende måned efter de blev optjent 
(”Forfald”). Jeg er indforstået med, at hvis jeg giver 
virksomheden besked inden 30 dage efter forfaldsdatoen 
og anmoder om at få de forfaldne point genoprettet, vil 
dette være muligt.

 C.  Der er ikke returret på varer, der er købt med ADR-
produktpoint, og der optjenes ingen PSV eller GSV 
(gruppesalgsvolumen) på produkter købt med ADR-
produktpoint. 

 D.  Returvarer 
Bortset fra produkter, der er købt med produktpoint 
optjent gennem ADR-køb, kan alle produkter, der er købt 
gennem ADR-programmet, returneres til virksomheden i 
henhold til dennes returpolitik (se paragraf 7 i Politikker og 
procedurer for EU). Bemærk venligst, at hvis du returnerer 
en vare, som du har fået produktpoint for, vil disse 
produktpoint blive fratrukket din konto.

 E.  Tilfredsheds-garanti 
Virksomheden garanterer, at hvis (a) jeg vælger Life Pak®, 
Life Pak® Essentials Super A eller g3* som månedlige 
produkt(er) i ADR-programmet i mindst tre måneder, (b) 
og hvis min huds karotenoidværdi ikke viser forbedringer, 
efter at jeg har taget Life Pak®, Life Pak® Essentials Super 
A eller g3* i 90 dage, så vil virksomheden betale mine 
penge tilbage. 

Gå ind på My Office eller kontakt din lokale kundeservice for 
den fulde ordlyd om tilfredsheds-garantien.

* Gå ind på den aktuelle prisliste på My Office> Bibliotek for at 
se hvilke produkter, der er tilgængelige på dit marked. 

4. Betaling 
 A.  Jeg har i ADR-aftalen specificeret antal og produkter, 

som jeg ønsker at modtage hver måned. Jeg har givet 
virksomheden et gyldigt Visa eller MasterCard sammen 
med kortets udløbsdato og andre oplysninger, der er 
nødvendige for at oprette en debiteringsaftale på min 
konto. Alle produkter, som jeg bestiller, skal være betalt 
inden produkterne afsendes.

 B.  Hvis jeg har valgt kreditkort som betalingsmetode, giver 
jeg virksomheden og dets tilknyttede selskaber tilladelse 
til hver måned at debitere min konto for produkter, som er 
anført herover.

5.  Adresseændring 
Medmindre jeg giver virksomheden skriftlig besked via brev, 
fax eller online om adresseændring mindst 14 dage før den 
angivne effektueringsdato, vil de produkter, jeg har valgt, 
hver måned blive sendt til den adresse, jeg har opgivet. 
Virksomheden vil foretage de tilpasninger, der er anført i min 
skriftlige meddelelse, senest 14 dage efter at have modtaget 
en sådan meddelelse.

6.  Ændringer i ordrer 
Medmindre jeg giver virksomheden skriftlig besked via 
brev, fax eller online om ændringer i min ordre mindst 
fire (4) arbejdsdage før den angivne effektueringsdato, 
vil de produkter, jeg har valgt, hver måned blive sendt til 
den adresse, jeg har opgivet. Virksomheden vil foretage 
de tilpasninger, der er anført i min skriftlige meddelelse, 
senest fire (4) arbejdsdage efter at have modtaget en sådan 
meddelelse, hvis de modtager den i rette tid. I tilfælde af at 
det er en direkte debitering, bedes du kontakte kundeservice 
for flere oplysninger om betalingsmetoder og frister.

7.  Udgåede produkter  
Virksomheden kan indstille produktionen af de specifikke 
produkter, jeg har valgt. Hvis produkterne udgår, vil 
virksomheden give mig skriftlig meddelelse herom mindst 
30 dage i forvejen og sende mig de resterende produkter 
på min ADR-ordre. Jeg kan vælge andre produkter som 
erstatning for de udgåede produkter. Gør jeg det, skal 
jeg give virksomheden skriftlig besked om produkter og 
antal senest 30 dage inden leveringen. Indkøbsprisen og 
forsendelsestakst reguleres automatisk, så de afspejler 
ændringerne i min ordre.

8.  Mulighed for at bestille varer, der er i restordre 
A.  Det er virksomheden, der afgør hvilke produkter der vil 

være tilgængelige for restordrebestilling for distributører. 
I de fleste tilfælde er produkter, der er i restordrebestilling, 
nogle af de bedst sælgende og forventes at være tilbage 
på lageret inden for 14 dage. Produkter i restordre vil 
blive sendt til distributøren eller kunden, så snart de er 
tilgængelige på det lokale lager.

 B.  Når en distributør eller en kunde beder om at få tilføjet 
et restordreprodukt til sin ordre, accepterer de samtidig 
at betale for produktet på forhånd og modtage den på et 
senere tidspunkt.

 C.  Så snart en produktordre, inklusive restordreprodukter, er 
gennemført og betalt, vil den personlige volumen af hele 
ordren blive regnet ind i kommissionen for måneden.

 D.  På et hvilket som helst tidspunkt inden restordreproduktet 
afsendes, kan distributøren eller kunden bede om og få 
bevilliget 100% tilbagebetaling på restordreproduktet. 
Resten af ordren er underlagt den gældende returpolitik.

 E.   Virksomheden forbeholder sig retten til at annullere og 
refundere (100%) restordreprodukter, der ikke er blevet 
afsendt, uden at underrette distributøren eller kunden i 
forvejen. Virksomheden kan også udskyde den forventede 
dato, hvor produktet igen skulle være til disposition.

9.   Prisstigninger 
Virksomheden kan ændre prisen på de produkter, jeg 
har valgt. Hvis prisen stiger på specifikke produkter, vil 
virksomheden give mig skriftlig meddelelse herom mindst 

30 dage i forvejen, og medmindre jeg beder om andet, vil de 
fortsat sende mig de valgte produkter til den forhøjede pris.

 
10. Opsigelse af ADR-programmet eller ordrer 
 A.  Virksomheden kan opsige ADR-programmet med 14 

dages skriftligt varsel. Virksomheden kan også med 
øjeblikkelig virkning opsige min ret til at deltage i ADR-
programmet og denne ADR-aftale og informere mig 
herom, hvis (i) kreditkortet eller banktilladelsen, som er 
opgivet i denne ADR-aftale, udløber, ophæves eller på 
anden måde bringes til ophør, (ii) jeg overtræder vilkårene 
og betingelserne for denne ADR-aftale eller (iii) jeg som 
distributør har overtrådt vilkårene og betingelserne for 
min distributør-aftale. 

 B.  Jeg kan til enhver tid skriftligt opsige min ADR-ordre. 
Virksomheden vil ophæve min ADR-aftale inden for 14 
dage efter modtagelsen af min skriftlige henvendelse.

 C.  Med et varsel på 14 dage kan virksomheden skriftligt 
og efter eget skøn ændre vilkårene og betingelserne i 
dette ADR-program, herunder men ikke begrænset til, 
udløbsfristen for distributørers produktpoint.

11.  Ingen ændring i distributøraftalen 
Vilkår og betingelser i denne ADR-aftale, kan på ingen måde 
erstatte eller modificere vilkårene og betingelserne for min 
distributøraftale.  

12.  Indsamling af personlige oplysninger 
Virksomheden, dets moderselskab, søsterselskaber og 
datterselskaber (“Nu Skin”) er opmærksomme på og lydhør 
over for dine bekymringer om, hvordan dine personlige 
oplysninger indsamles, bruges og udveksles som følge af 
din deltagelse i ADR-programmet. Nu Skin respekterer 
privatlivets fred og forpligter sig til at beskytte forbrugere  
af Nu Skins produkter og tjenesteydelser. Nu Skin 
indsamler visse personlige oplysninger fra dig, som 
gemmes, med henblik på at kunne give dig fordelene ved 
at være distributør og give dig meddelelser angående 
(l) kampagner og produkttilbud, (ll) distributør/kunde-
forhold, (lll) kundehenvisninger og (lV) andre relevante 
forretningsanliggender. Alle de oplysninger, du sender os, 
vil blive opbevaret på Nu Skins hovedkvarter i USA, dets 
regionale hovedkontor og/eller den lokale filial i det land, 
hvor du bor. Du har ret til at få adgang til og rette i dine 
personlige oplysninger hos Nu Skin i overensstemmelse med 
kravene hertil i Persondata-loven. Det gør du ved at kontakte 
kundeservice i det land, hvor du bor. 

VILkåR OG BETINGELSER FOR ADR

DEN UDFYLDTE FORMULAR SENDES TIL DIT LOkALE NU SkIN kONTOR:
NU SKIN SCANDINAVIA A/S  •  Sydhavns Plads 12, 2450 København SV, Danmark.

Tel: +45 80 24 10 20  •  Fax: +45 80 24 10 30  •  E-mail: denmark@nuskin.com  •  Hjemmeside: www.nuskineurope.com


