
AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR) –SOPIMUS  
(AUTOMA ATTISTEN TIL AUSTEN PALKKIOJÄRJESTELMÄ)
NU SKIN ENTERPRISES PRODUCT INC., A DELAWARE CORPORATION, 75 WEST CENTER STREET, PROVO, UTAH 84601, U.S.A.

Säästä rahaa!
Saat 5 %:n alennuksen normaalihinnoista ( ja 
PSV-pisteistä).
Saat alennetun toimitusmaksun ( jopa -50 %).
Oikeus erikoistarjouksiin, joiden ehtona on 
ADR-jäsenyys.

Ilmaisia tuotteita!
Ansaitse jopa 900 tuotepistettä per vuosi.
Ansaitse ostoistasi 20 %:n arvosta tuotepisteitä, jotka 
voit vaihtaa tuotteiksi. (Jopa 75 pistettä per kuukausi.)
12. ADR-tilauksen toimituskerran jälkeen saat vielä 33 % 
enemmän tuotepisteitä!

Säästä aikaa!
Helppoa ja joustavaa.
Hallinnoi tiliäsi netissä 24/7.
Saat joko samat tuotteet kotiisi automaattisesti 
toimitettuna joka kuukausi tai halutessasi voit muuttaa 
tilauksen sisältöä.

Palkitse itseäsi jo tänään!

Ole hyvä ja täytä sopimus ISOIN KIRJAIMIN, mustalla. Täytä kaikki kohdat, jollei toisin ilmoiteta. Tämä sopimus on pätevä vain, jos kaikki vaaditut tiedot on täytetty.

1 HEKILÖTIEDOT

Etunimi ......................................................................................................................................................................................................................................

Sukunimi ....................................................................................................................................................................................................................................

Vakituinen osoite .....................................................................................................................................................................................................................

Postitoimipaikka ..................................................................................................................................................................................  Postinumero  ..............................................    Maa– SUOMI

Puhelinnumero päivisin  ..................................................................................................  Matkapuhelinnumero (vaihtoehtoinen)  .............................................................................................

Sähköpostiosoite (ilmoittamalla henkilökohtaisen sähköpostiosoitteesi, annat meille mahdollisuuden tiedottaa tärkeistä asioista ja uudistuksista ajoissa)

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

Toimitusosoite ( jos eri kuin yllä)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Postitoimipaikka .................................................................................................................................................................................  Postinumero  ...............................................   Maa– SUOMI

Syntymäaika (PP/ KK/ VV) 

r Mies  r Nainen

ID-numero

2 TUOTTEET ADR-TILAUKSEENI

Skannauskortin numero   
Tilauksen minimiarvon on oltava vähintään 50 PSV alennuksen jälkeen, jotta olisit oikeutettu ADR-etuihin.

Haluan tilaukseni käsiteltävän seuraavasti: Alkaen ___/___ ja sen jälkeen joka kuukausi samana päivänä.
Tilauksen käsittelyyn tarvitaan 5–10 työpäivää, ennen kuin se pääsee lähtemään varastolta. Tilauksen käsittelypäivän 
tulee olla kuukauden 1.–25. päivän välisenä aikana.

q Minulla on jo ADR-tilaus. Yhdistä nämä tuotteet olemassa olevaan ADR-tilaukseeni.

YHTEENSÄ*
RAHTI JA KÄSITTELY**

KAIKKI YHTEENSÄ

KOODI TUOTTEEN KUVAUS MÄÄRÄ KOKONAISHINTAKOKONAIS-PSV

* Tämä hinta sisältää ALV:n.
** Vältä käsittelymaksu rekisteröitymällä netissä osoitteessa www.nuskineurope.com

MAKSUTAPA3
Maksuvaihtoehdot (valitse yksi)  q VISA   q MasterCard/EuroCard

Ole hyvä ja tekstaa kortinhaltijan täydellinen nimi  ................................................................................................................................................................................................................................

Kortin numero  Voimassaolo päättyy (KK/VV) Kortinhaltijan allekirjoitus

  Kortinhaltijan postinumero

q Vahvistan allekirjoituksellani, että olen lukenut ja hyväksynyt sopimukseni ehdot.
Tämän Nu Skin Enterprises Product Inc. -yhtiön kanssa tekemäni sopimuksen mukaisesti annan luvan tuotteiden kuukausittaiseen toimitukseen valitsemanani ajankohtana. 
Olen myös määritellyt tuotteiden kappalemäärät ja maksutavan, minkä täten vahvistan. Hyväksyn seuraavalla sivulla esitetyt ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.

Hakijan allekirjoitus  Tekstaa nimi  Päiväys (PP/ KK/ VV)

4 SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA ALLEKIRJOITUS
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Tämä Automatic Delivery Rewards (ADR) -sopimus koskee 
Sinua itsenäisenä jakelijana (”minä” tai ”sinä” eri muodoissaan) 
ja Nu Skin Enterprises Product Inc., a Delaware corporation, 
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, Y-tunnus: 
NL8039.25.372.B.01 (“Yhtiö”). Ymmärrän, että ADR-
ohjelma on vapaaehtoinen järjestelmä, joka antaa minulle 
mahdollisuuden tehdä Yhtiölle kestotilauksen, joka lähetetään 
minulle kätevästi kuukausittain ja veloitetaan luottokortiltani 
säännöllisesti (valintani mukaisesti joko kuukausittain tai joka 
toinen kuukausi).

Allekirjoittamalla tämän ADR-sopimuksen, hyväksyn 
seuraavat kohdat:

1.  Rekisteröityminen 
Voin lähettää tämän ADR-sopimuksen sähköisesti internetin 
kautta, faksilla, kirjeitse tai toimittamalla allekirjoitetun 
paperikopion Yhtiön Concept Store -myymälään.  

2.  Lisäedut 
  Olinpa jakelija tai etuasiakas, ymmärrän, että ADR-ohjelman 

jäsenyyteen ei vaadita minimiostoja. Jos kuukausittaisen 
ADR-tilaukseni arvo on kuitenkin enemmän kuin 50 
PSV:tä (= Personal Sales Volume eli henkilökohtainen 
myyntivolyymi) alennuksen jälkeen, minulla on oikeus 
seuraaviin etuihin:  

 (a)  Saan 5 %:n alennuksen ADR-tilaukseni tuotteiden 
tukkuhinnoista ja PSV:stä, paitsi niistä tuotteista ja kiteistä, 
jotka eivät kuulu 5 %:n ADR-alennuksen piiriin (esim. kitit, 
alennushintaiset pakkaukset, Vitameal, jne.);

 (b)  alennettu toimitusmaksu*, joka voi olla jopa 50 % 
normaaleista toimituskuluista, sekä 

 (c)  ansaitsen tuotepisteitä, jotka voi vaihtaa myöhemmin 
tuotteisiin. 

Mikäli hallinnoin ADR-tiliäni faksilla, sähköpostitse tai Concept 
Store -myymälän kautta, siitä koituu käsittelykustannus, 
joka on täsmälleen saman suuruinen kuin ADR:n alennettu 
toimitusmaksu.  

*  Jotkut markkina-alueet / erityisalueet ja saaret eivät kuulu 
tämän alennuksen piiriin (Islanti, Kanariansaaret ja Ranskan 
merentakaiset alueet).

3. ADR-tuotepisteet – ostot, poistuminen ja palautukset
 A.  Voin ansaita kuukausittaisilla ADR-tilauksillani 

tuotepisteitä, jotka voi vaihtaa myöhemmin tuotteisiin. 
Tuotepisteet vaihtelevat ja niitä voi ansaita joko 20 tai 30 
%:n arvosta ADR-tilauksen verottomasta summasta. En 
voi ansaita 75 tuotepistettä enempää per kuukausi. Mikäli 
teen tilauksen, jossa ostan tuotteita vain tuotepisteilläni, 
tai yhdistän pisteillä tehdyn tilauksen vähemmän kuin 50 
PSV:n arvoiseen normaalitilaukseen, maksan normaalin 
toimitusmaksun. Mikäli teen olemassa olevaan ADR:ään 
tilauksen, jonka arvo on alennuksen jälkeen 50 PSV:tä tai 
enemmän, ja yhdistän siihen pisteillä tehdyn tilauksen, 
saan alennetun toimitusmaksun. Toimitusmaksut 
löytyvät hinnastosta; voit kysyä niistä myös omasta 
asiakaspalvelustasi.

 B.  Ymmärrän ja hyväksyn, että mikäli en käytä ansaitsemiani 
tuotepisteitä, ne vanhenevat automaattisesti 
ansaitsemista seuraavan 13. kuukauden ensimmäisenä 
päivänä (”poistuminen”). Ymmärrän ja hyväksyn, että 
jos ilmoitan Yhtiölle kolmenkymmenen (30) päivän 
sisällä pisteiden poistumisesta ja pyydän poistettujen 
tuotepisteiden palauttamista, poistetut tuotepisteet 
palautetaan käyttööni.

 C.  ADR-tuotepisteillä ostetuilla tuotteilla ei ole 
palautusoikeutta, eikä niistä saa PSV- tai GSV-pisteitä 
(GSV = Group Sales Volume eli ryhmämyyntivolyymi). 

 D. Palautukset 
   Lukuun ottamatta ADR-ostoista ansaituilla tuotepisteillä 

ostettuja tuotteita, kaikilla ADR-ohjelman kautta 
tilatuilla tuotteilla on palautusoikeus Yhtiön normaalin 
palautuspolitiikan mukaisesti (ks. EU:ta koskevat 
Toimintaperiaatteet ja menettelytavat, kappale 7). 
Otathan huomioon, että palauttaessasi tuotteita myös 
ansaitut pisteet poistetaan pistekertymästäsi. 

 E.  Rahat takaisin -takuu 
Yhtiö takaa, että (a) mikäli valitsen kuukausittain 
toimitettavaksi/toimitettaviksi tuotteeksi/tuotteiksi 

vähintään kolmen kuukauden ajan Life Pakin®, Life 
Pak® Essentials Super A:n tai g3:n*, ja (b) mikäli ihoni 
karotenoidiarvo ei ole noussut käytettyäni Life Pakiä®, Life 
Pak® Essentials Super A:ta tai g3:a* 90 päivän ajan, Yhtiö 
palauttaa minulle rahani. 

Jos haluat tutustua koko rahat takaisin -takuun tekstiin, ks. 
My Officesta löytyvää ”European Programme Summary” 
-dokumenttia (”Euroopan ohjelman yhteenveto”) tai ota 
yhteyttä omaan asiakaspalveluusi. 

* Saadaksesi tietää, mitkä tuotteet ovat saatavilla sinun 
markkina-alueellasi, katso voimassa olevaa hinnastoa 
menemällä osioon My Office > Library. 

4.  Maksaminen 
A.  Olen määritellyt tässä ADR-sopimuksessa niiden 

tuotteiden kappalemäärät, jotka haluan saada joka 
kuukausi, ja ilmoittanut Yhtiölle voimassa olevan 
Visa- tai MasterCard-kortin täydelliset tiedot sekä 
muun tarvittavan informaation suoraa korttiveloitusta 
varten. Kaikkien tilaamieni tuotteiden tulee olla 
kokonaisuudessaan maksettu ennen kuin tuotteet 
lähetetään varastolta.

 B.  Mikäli olen valinnut maksutavaksi luottokortin, annan 
Yhtiölle tai sen osakkuusyhtiölle oikeuden veloittaa 
luottokorttitililtäni joka kuukausi yllä määritellyt tuotteet.

5.  Osoitteenmuutos 
Mikäli en ilmoita Yhtiölle kirjeitse, faksilla tai internetin 
välityksellä osoitteenmuutoksesta vähintään 14 päivää ennen 
valittua toimituksen käsittelypäivää, valitsemani tuotteet 
lähetetään minulle joka kuukausi antamaani osoitteeseen.  
Yhtiö tekee kirjallisesti ilmoittamani muutokset viimeistään 
14 päivän kuluttua saatuaan ko. ilmoituksen.

6. Tilausmuutokset 
  Mikäli en ilmoita Yhtiölle kirjeitse, faksilla tai internetin 

välityksellä muutoksista tilaukseni sisältöön vähintään neljä 
(4) työpäivää ennen valittua toimituksen käsittelypäivää, 
valitsemani tuotteet lähetetään minulle joka kuukausi 
antamaani osoitteeseen. Yhtiö tekee kirjallisesti ilmoittamani 
muutokset neljän (4) työpäivän sisällä ennen tilauksen 
käsittelyä saatuaan ko. ilmoituksen ajoissa. Mikäli kyseessä 
on suoraveloitus, ota yhteyttä omaan asiakaspalveluusi 
saadaksesi tarkempaa tietoa maksutavasta ja määräajoista.

7.  Lopetettavat tuotteet 
Yhtiö saattaa lopettaa tilaukseeni valitsemani tuotteet. 
Mikäli tuotteet lopetetaan, Yhtiö ilmoittaa siitä minulle 
vähintään 30 päivää ennen tuotteiden lopettamista ja jatkaa 
muiden ADR-tilauksessani olevien tuotteiden lähettämistä 
minulle. Voin valita muita tuotteita korvatakseni lopetettavat 
tuotteet. Mikäli valitsen muita tuotteita, ilmoitan Yhtiölle 
kirjallisesti valitsemani tuotteet ja niiden määrän viimeistään 
30 päivää ennen toimitusta. Ostohinta ja toimitusmaksu 
muuttuvat automaattisesti tilaukseen tekemieni muutosten 
mukaisiksi.

8.  Jälkitoimitukset 
A.  On Yhtiön harkintavallassa päättää, mitä tuotteita jakelija 

voi saada jälkitoimituksena. Useimmissa tapauksissa 
jälkitoimitukseen jätettävät tuotteet ovat eniten myyviä 
tuotteita, joita yleensä saadaan varastoon kahden viikon 
sisällä. Jälkitoimitettavat tuotteet lähetetään jakelijalle tai 
asiakkaalle heti, kun niitä on jälleen saatavilla paikallisessa 
varastossa.

 B.  Mikäli jakelija tai asiakas pyytää jälkitoimituksessa olevaa 
tuotetta lisättäväksi tuotetilaukseensa, hän hyväksyy sen, 
että tuote veloitetaan häneltä etukäteen ja se toimitetaan 
hänelle vasta myöhemmin.

 C.  Kun jälkitoimituksessa olevan tuotteen sisältävä tilaus 
on käsitelty ja toimitettu sekä maksettu, koko tilauksen 
(mukaan lukien jälkitoimitustuotteet) PSV lasketaan 
mukaan tilauskuukauden provisiolukuihin.

 D.  Ennen kuin jälkitoimituksessa oleva tuote on lähtenyt 
varastosta, asiakas tai jakelija voi milloin tahansa vaatia ja 
saada 100 %:n hyvityksen jälkitoimitettavasta tuotteesta, 
mutta ainoastaan siitä. Muut tilauksessa olevat tuotteet 
kuuluvat voimassa olevien palautusehtojen piiriin.

 E.  Yhtiö varaa itselleen oikeuden peruuttaa ja hyvittää     

(100 %) jälkitoimituksessa olevan tuotteen, ilman että sillä 
olisi velvollisuutta ilmoittaa tästä etukäteen asiakkaalle tai 
jakelijalle. Yhtiö voi myös siirtää aiemmin ilmoittamaansa 
saatavuusajankohtaa tuonnemmaksi, mikäli tarpeellista.

9.  Hinnankorotukset 
Yhtiö voi muuttaa tilaukseeni valitsemieni tuotteiden 
hintaa. Mikäli jonkin tietyn tuotteen hintaa nostetaan, Yhtiö 
ilmoittaa siitä minulle kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta 
ennen hinnankorotusta ja jatkaa valitsemieni tuotteiden 
lähettämistä minulle korotetulla hinnalla, mikäli en pyydä 
heitä toimimaan toisin.

10. ADR-ohjelman tai tilausten lopettaminen 
 A.  Yhtiö voi lopettaa ADR-ohjelman 14 vuorokautta 

aiemmin lähettämällään kirjallisella ilmoituksella. Yhtiö 
voi myös välittömästi lopettaa oikeuteni osallistua ADR-
ohjelmaan sekä tämän ADR-sopimuksen ja ilmoittaa 
minulle lopettamisesta, mikäli (i) tähän ADR-sopimukseen 
antamani luottokortti tai pankkivaltuutukseni vanhenee, 
poistetaan käytöstä tai lopetetaan muuten, (ii) rikon tämän 
ADR-sopimuksen ehtoja tai (iii), mikäli olen jakelija, olen 
rikkonut jakelijasopimukseni ehtoja.  

 B.  Voin lopettaa ADR-tilaukseni milloin tahansa kirjallisesti. 
Yhtiö lopettaa ADR-sopimukseni 14 vuorokauden 
kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoitukseni.

 C.  Yhtiö voi yksipuolisesti muuttaa ADR-ohjelman ehtoja 
14 vuorokautta aiemmin lähettämällään kirjallisella 
ilmoituksella, mukaan lukien, muttei pelkästään, jakelijan 
tuotepisteiden vanhenemisehtoja.

11.  Ei muutosta jakelijasopimukseen 
Tämän ADR-sopimuksen sisältämät ehdot eivät syrjäytä tai 
muuta millään tavoin minun jakelijasopimukseni ehtoja.

12.  Henkilökohtaisten tietojen kerääminen 
Yhtiö, sen emoyhtiö, osakkuusyhtiöt ja tytäryhtiöt (“Nu 
Skin”) ovat tietoisia ja ymmärtävät täysin huolesi siitä, 
miten sinua koskevaa tietoa kerätään, käytetään ja jaetaan 
osallistuessasi ADR-ohjelmaan. Nu Skin kunnioittaa 
yksityisyyttäsi ja on sitoutunut suojaamaan Nu Skin 
-tuotteita ja -palveluita käyttävien kuluttajien yksityisyyttä. 
Nu Skin kerää ja säilyttää sinusta tiettyä henkilökohtaista 
tietoa tarjotakseen sinulle etuja jakelijana olemisesta ja 
viestittääkseen sinulle (I) tarjouksista ja tuotteista, (II) 
jakelija-/asiakas-suhteista, (III) potentiaalisten asiakkaiden 
tekemistä tiedusteluista ja (IV) muista liiketoimintaan 
liittyvistä asioista. Nu Skin säilyttää kaiken itsestäsi 
antaman tiedon yhtiön pääkonttorissa Yhdysvalloissa, eri 
alueiden pääkonttoreissa, ja/tai paikallisissa yrityksissään 
asuinmaassasi. Sinulla on oikeus päästä käsiksi ja korjata 
Nu Skinilla Sinusta olevaa tietoa ottamalla yhteyttä omaan 
asiakaspalveluusi.

ADR-EHDOT

OLE HYVÄ JA LÄHETÄ TÄYTETTY LOMAKKEESI:
Nu SkiN ScaNdiNavia a/S  •  Sydhavns Plads 12, 2450 København SV, Denmark.  

Puh: 800 11 45 80  •  Faksi: 800 11 45 81  •  Sähköpostiosoite: finland@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com 


