
AutomAtikus szállítási Hűségprogr Am (ADr) szerzőDés
NU SKIN ENTERPRISES PRODUCT INC., DELAWARE-BEN BEJEGYZETT GAZDASÁGI TÁRSASÁG, 75 WEST CENTER STREET, PROVO, 
UTAH 84601, U.S.A.

takarítson meg pénzt!
Tegyen szert 5% kedvezményre a normál termékárakból 
(és a Személyes Pontforgalomból – PSV)
Csökkentett szállítási költségek (akár 50%-kal olcsóbb) 
Kizárólag ADR tagoknak szóló promóciókban való 
részvétel

Ajándék termék!
Kapjon akár 900 Termékpontot évente!
Vásárlásai 20%-a után kapjon beváltható 
Termékpontokat (akár 75 Termékpontot havonta)!
12 ADR rendelés kiszállítását követően kapjon akár 
33%-áért Termékpontokat!
 

takarítson meg időt!
Megnövelt rugalmasság
A hét bármelyik napján, bármely napszakban kezelheti 
felhasználói fiókját!
Állítsa be, hogy minden hónapban ajtajáig szállítsák 
ugyanazokat a termékeket, vagy igényei szerint 
változtasson rendelése összetételén!

2 ADr termékreNDelés

Születés dátuma (NAP/HÓ/ÉV)

1 személYes ADAtok

Azonosítószám:

Keresztnév ..............................................................................................................................................................................................................................................

Vezetéknév .............................................................................................................................................................................................................................................

Állandó lakcím ........................................................................................................................................................................................................................................

Helység/ Város ...................................................................................  Megye .....................................................................................  Irányítószám ........................  Ország – mAgYArország

Napközbeni telefonos elérhetőség ...............................................................................................   Mobiltelefon száma .......................................................................................................................

E-mail (e-mail címének megadása lehetővé teszi, hogy rendszeresen megoszthassuk Önnel a fontos információkat)

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

Szállítási cím (amennyiben a fenti címtől eltér) ..............................................................................................................................................................................................................................................

Helység/Város ...................................................................................  Megye .....................................................................................  Irányítószám ........................  Ország – mAgYArország

3 Fizetési mÓD

4 Aláírás és elFogADás

Jutalmazza meg magát még ma!

A jelen formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával Ön és a Nu skin között jogilag kötelező érvényű szerződés jön létre, amelynek betartása mindkét fél 
kötelezettsége.
kérjük, töltse ki a nyomtatványt NYomtAtott Betűkkel és fekete tintával! minden információt meg kell adni, ha az nincs másként feltüntetve. A szerződés 
csak abban az esetben érvényes, ha Ön minden szükséges információt megadott.

Szkenner kártya száma   
Az ADR kedvezményeihez való jogosultsághoz legalább 50 PSV értékű rendeléssel kell rendelkeznie a kedvezmény után!

Rendelésem feldolgozását ___/___ napi kezdettel kérem, mely nap azonos marad az azt követő 
hónapokban. Számítson fel 5-10 napot a kiszállításra, az érvényes feldolgozási dátum minden hónap 1-25 
között lehetséges!

q  Már rendelkezem ADR rendeléssel. Kérem ezen termékek hozzáadását már létező ADR 
rendelésemhez!

teljes Összeg*
szállítási és kezelési kÖltség**

VégÖsszeg

KÓD TERMÉK LEÍRÁSA MENNYISÉG TELjES ÁRÖSSzES PSV

*Az ár ÁFÁ-val értendő!
** Takarítsa meg a kezelési költséget: regisztráljon 

on-line a www.nuskineurope.com weboldalon!

Fizetési mód (válasszon egyet)    q VISA   q MasterCard            q Átutalás 
   
Kártyatulajdonos teljes neve (ahogyan a kártyán szerepel) ........................................................................................................

Kártyaszám   Lejárat (HÓ/ÉV)

Kártyatulajdonos postai Kártyatulajdonos aláírása
irányítószáma 

Amennyiben az átutalásos 
fizetési módot választja, 
a pénzt a következő 
bankszámlaszámra 
szíveskedjen átutalni:

10800007-78804001

q  elolvastam, és elfogadom a szerződésbe foglalt előírásokat és szabályokat.
A Nu Skin Enterprises Product Inc.-el kötött jelen szerződés értelmében elfogadom és beleegyezem, hogy a megadott dátumokon minden hónapban a fent megadott 
mennyiségben és a jelölt fizetési móddal értéküket kiegyenlítve a termékeket kiszállítsák nekem.  Ezennel beleegyezem, hogy a következő oldalon a Szabályzatban foglaltak 
rám vonatkozzanak.
 
Jelentkező (cégszerű) aláírása Nyomtatott betűkkel Dátum (NAP/HÓ/ÉV) 
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jelen ADR Megállapodás Ön, mint független Üzletépítő (a 
továbbiakban mint „Én” vagy „Ön”) valamint a  
Nu Skin Enterprises Product Inc., Delaware-i vállalat, 
Provo, Utah 84601 75 West Center Street 75, Adószám: 
NL8039.25.372.B.01 (a továbbiakban mint “Vállalat”) között 
köttetett. Tudomásul veszem, hogy az ADR rendszer egy 
opcionálisan használható program, amely lehetővé teszi a 
számomra, hogy hosszútávú rendelést adhassak le a Vállalatnak, 
amely havonta kiszállításra kerül nekem, a rendelés értékét a 
bankkártyámra, megtakarítási számlámra vagy csekkszámlámra 
terhelik ismétlődő jelleggel, minden hónapban (kivéve, ha a 
kiszállítást minden második hónapra kértem). 

jelen ADr megállapodás aláírásával elfogadom, hogy:

1.  Feliratkozás 
jelen ADR Megállapodás egy aláírt példányát leadhatom 
interneten, faxon, postai úton vagy pedig személyesen is 
eljuttathatom a Vállalat Walk-In központjába.  

2.  további előnyök:  
  akár Üzletépítőről, akár Elsőbbségi Vásárlóról legyen 

is szó, elfogadom, hogy az ADR rendszerben való 
részvétel nincs minimális megrendeléshez kötve.  
Mindazonáltal, ha a havi ADR rendelésem eléri vagy 
meghaladja az 50 Személyes Termékforgalmi Értéket 
(PSV) a kedvezmény után, akkor a következő előnyökben 
részesülök:  

 (a)  ADR megrendelésem során 5% kedvezményt kapok 
a nagykereskedelmi árakból valamint a termékek PSV 
pontjából. Kivételt képeznek ez alól azok a termékek és 
csomagok, amelyekre nem vonatkozik az 5%-os ADR-
kedvezmény ( pl.: csomagok, akciós csomagok, Vitameal, 
stb);

 (b)  Kedvezményes szállítás* a teljes szállítási költség 
maximum 50%-ában; és 

 (c)  Termékpontokat kapok, amelyeket további termékekre 
válthatok be. 

Ha ADR azonosítómmal kapcsolatos teendőket faxon, 
e-mailen, postán vagy a Walk-In központban intézem, akkor a 
kedvezményes ADR szállítási költséggel megegyező kezelési 
költség kerül felszámításra.  

* Egyes piacokra/bizonyos régiókra vagy szigetekre nem 
vonatkoznak az akciós ajánlatok (Izland, Kanári szigetek, 
tengerentúli francia területek).

3.  ADr termékpontok – Vásárlás, törlés és Visszáru 
A.  Havi ADR rendeléseimmel termékpontokra tehetek 

szert, amelyek további termékekre válthatók be. 
A Termékpontok eltérőek, és az ADR rendelés 
bruttó értékének 20-30%-a után kaphatók. Havi 75 
Termékpontnál több nem szerezhető. Amennyiben 
rendelésemet kizárólag a Termékpontok beváltásával 
adom le, illetve ha a hagyományos, 50 PSV-nél kevesebb 
értékű rendelésemmel együtt Termékpontokat is 
beváltok, akkor normál szállítási költséget fizetek. 
Amennyiben a kedvezmény után legalább 50 PSV 
értékű  rendelést adok le, amelyet a már létező ADR 
Termékpontokkal kombinálok, akkor kedvezményes 
szállítási költséget kell csak fizetnem. A szállítási költségek 
felől az árlistából tájékozódhat, vagy lépjen kapcsolatba a 
helyi Ügyfélszolgálattal.

 B.  Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a be nem 
váltott Termékpontok a jóváírást követő 13. hónapban 
automatikusan törlésre kerülnek.(„Törlés”) Tudomásul 
veszem és elfogadom, hogy amennyiben harminc 
(30) napon belül értesítem a Vállalatot a Törlésről, és 
kérvényezem a törölt Termékpontok visszaállítását, akkor 
a törölt pontok jóváírásra kerülnek.

 C.  ADR-es Termékpontokkal vásárolt termékek nem 
válthatók vissza, valamint az ADR Termékpontokért 
vásárolt termékek után nem jár PSV vagy GSV (Group 
Sales Volume). 

 D.  Visszaváltás 
Az ADR rendelések után jóváírt Termékpontokkal történő 
termékvásárlások kivételével minden az ADR programban 
rendelt termék visszaküldhető a Vállalatnak az általános 

   visszáru szabályzat rendelkezéseinek értelmében (lsd. EU 
Szabályzat 7. Bekezdés). Kérjük vegye figyelembe, hogy 
a jóváírt termékpontok, amelyeket beváltott termékekre, 
levonásra kerülnek számlájáról.

 E.  Pénzvisszafizetési garancia 
A Vállalat garantálja, hogy ha az  ADR programban havi 
rendelésemként legalább 3 hónapig (a) Life Pak®-et, 
Life Pak® Essentials Super A-t vagy g3*-at választok, (b) 
valamint ha a bőr karotinoid pontszámom nem mutat 
javulást 90 nap Life Pak®, Life Pak® Essentials Super 
A vagy g3* szedése után, akkor a Vállalat visszafizeti a 
termékek árát.

A pénzvisszafizetési garancia teljes szövegéhez kérjük, tekintse 
át a My Office-ban elérhető Európai Program vagy lépjen 
kapcsolatba a helyi Ügyfélszolgálattal! 

*  Az Ön piacán elérhető termékekről az aktuális árlistáról 
tájékozódhat, melyet a My Office >Könyvtár menüpont alatt talál. 

4.  Fizetés 
A.  jelen ADR Megállapodásban megneveztem a havi 

rendelésem szerinti termékek mennyiségét, valamint 
megadtam a Vállalatnak egy érvényes Visa vagy 
MasterCard számot a kártya lejárati dátumával valamint 
minden ahhoz szükséges további információval 
együtt, hogy személyes megtakarítási számlámra vagy 
csekkszámlámra közvetlenül terhelhessék a rendelés 
értékét. Az általam rendelt összes terméket a kiszállítást 
megelőzően teljes mértékben ki kell fizetni. 

 B.  Amennyiben a fizetés módjának a hitelkártyát 
választottam, azzal felhatalmazom a Vállalatot vagy 
annak leányvállalatait, hogy a fent megnevezett termékek 
értékét ráterhelje a kártyámra.

5.  Címváltozás 
Az előirányzott feldolgozási dátumot megelőző legalább 
14 napig postai úton, faxon vagy online eljuttatott  a címem 
megváltozásáról szóló írásbeli értesítés hiányában az általam 
kiválasztott termékek minden hónapban a megadott címre 
kerülnek kiszállításra. A Vállalat az általam küldött írásbeli 
értesítésben megadottak szerint a kézhezvételt követő nem 
később, mint 14 napon belül elvégzi a kért változtatásokat.

6.  rendelés módosítása 
Az előirányzott feldolgozási dátumot megelőző legalább 
4 munkanapig postai úton, faxon vagy online eljuttatott a 
rendelés módosításáról szóló írásbeli értesítés hiányában 
az általam kiválasztott termékek minden hónapban 
a megadott címre kerülnek kiszállításra. A Vállalat az 
általam küldött írásbeli értesítésben foglaltak szerint négy 
(4) munkanappal az esedékessége előtt elvégzi a kért 
módosításokat, amennyiben az értesítés időben megérkezik.  
Közvetlen terhelés esetén, a fizetési módra és a határidőkre 
vonatkozó további információért kérjük, lépjen kapcsolatba 
Ügyfélszolgálatával!

7.  kifutó termékek 
Az általam kiválasztott egyes termékeket a Vállalat már 
kivonhatja a forgalomból. Kifutó termék esetén a Vállalat 
a forgalomból való kivonást megelőző legalább 30 nappal 
írásbeli értesítést küld erről, és az ADR Megállapodásomban 
foglalt termékeket továbbra is kiszállítja. A kifutó termékek 
helyett választhatok más termékeket; amennyiben így 
teszek, a Vállalatot írásban értesítem az újonnan kiválasztott 
termékek típusáról és darabszámáról a kiszállítás előtt 
min. 30 nappal. A megrendelés végösszege és a szállítási 
költségek a rendelésem módosítása szerint automatikusan 
frissítésre kerül.

8.  átmeneti termékhiány 
A.  A Vállalat hatáskörébe tartozik, hogy termékhiány 

esetén mely termékek lesznek elérhetők Üzletépítők 
és az Elsőbbségi Vásárlók részére. A legtöbb esetben 
a termékhiány esetén elérhetővé tett termékek a 
legnagyobb számban értékesített termékek közül kerülnek 
ki, a készlethiány pedig 14 napon belül elhárításra kerül. 
A készlethiányos termék kiszállításra kerül az Üzletépítő 
vagy az Elsőbbségi Vásárló számára, amint a helyi 
raktárban elérhetővé válik.

 B.   Amikor egy Üzletépítő vagy Elsőbbségi Vásárló 
készlethiányos terméket ad hozzá a rendeléséhez, 
egyúttal elfogadja a termék kiszállításakor felmerülő 
esetleges várakozási időt.

 C.  Készlethiányos terméket is tartalmazó rendelés sikeres 
kiszállítása esetén a teljes rendelés utáni személyes pontjai 
– beleértve bármilyen készlethiányos terméket és fizetést 
– a rendelés havi jutalékába számítanak bele.

 D.  A készlethiányos termék kiszállítását megelőzően 
bármikor az Elsőbbségi Vásárló vagy az Üzletépítő 
kérheti, kizárólag a készlethiányos termék 100%-os 
visszatérítését, amit mi teljesítünk. A rendelés fennmaradó 
része az aktuális visszáru szabályzat szerint kezelendő.

 E.  A Vállalat fenntartja a jogot, hogy az Elsőbbségi 
Vásárló vagy az Üzletépítő előzetes értesítése nélkül 
törölje és visszafizesse (100%-osan) a ki nem szállított 
termékhiányos rendelést. Továbbá a Vállalat a szükséges 
mértékben meghosszabbíthatja a termékek várható 
elérhetőségét.

9.  áremelés 
A Vállalat módosíthatja az általam kiválasztott termékek árát. 
Ha egy bizonyos termék ára emelkedett, akkor az áremelés 
előtt legalább 30 nappal erről a Vállalat írásbeli értesítést 
küld nekem, és ha én másképp nem kérvényezem, akkor a 
kiválasztott termékeket az emelt áron kerülnek kiküldésre 
számomra.  

10.  ADr programban való részvétel vagy rendelés törlése 
A.  14 nappal korábbi írásbeli értesítés megküldésével a 

Vállalat törölheti az ADR programot. A Vállalat továbbá 
azonnali hatállyal törölheti az ADR programban való 
részvételi jogomat, továbbá a jelen ADR Megállapodást, 
valamint erről a törlésről értesíthet, amennyiben (i) a 
jelen ADR Megállapodásban megadott hitelkártya 
vagy a banki megbízás lejár, törlésre kerül vagy egyéb 
módon felhasználhatatlanná válik, (ii) ha megsértem 
a jelen ADR Megállapodásban foglalt szabályzatot, 
vagy (iii) ha Üzletépítőként megsértem az Üzletépítői 
Megállapodásom szabályzatában foglaltakat.    

 B.  ADR rendelésemet írásban bármikor törölhetem. A 
Vállalat az általam küldött írásbeli értesítés kézhezvételét 
követő 14 napon belül törli az ADR Megállapodásomat.

 C.  14 nappal korábbi írásbeli értesítés megküldésével a 
Vállalat módosíthatja ezen ADR program szabályzatát, 
beleértve többek között az Üzletépítők Termékpontjainak 
lejáratát.

11.  Üzletépítői megállapodás nem módosul 
jelen ADR Megállapodásban foglalt szabályzat nem helyezi 
hatályon kívül ill. semmilyen  módon nem módosítja az 
Üzletépítői Megállapodásom szabályzatát.  

 
12.  személyes Adatok megadása 

A Vállalatnak, az anyacégnek, a társvállalatoknak és 
a leányvállalatoknak (a továbbiakban mint “Nu Skin”) 
tudomása van az Ön ADR programban való részvétele 
miatt szükséges Önről szóló információk  szolgáltatása, 
felhasználása és megosztása miatti aggodalmára. Nu 
Skin tiszteletben tartja az Ön magánélethez való jogát, és 
elkötelezetten dolgozik a Nu Skin termékeket fogyasztók és 
szolgáltatásait igénybevevők magánéletének védelméért. 
A Nu Skin bekéri Öntől és nyilvántartásában tart bizonyos 
személyes adatokat, hogy biztosíthassa Önnek az 
Üzletépítőknek járó előnyöket, valamint hogy kapcsolatba 
léphessen Önnel (I) a promóciós ajánlatokkal és termékekkel, 
(II) az Üzletépítő/Vásárló viszonnyal, (III) a Vásárlói 
beszámolókkal és (IV) egyéb vonatkozó üzleti kérdésekkel 
kapcsolatosan. Minden az Ön által adott információt a Nu 
Skin eltárol társasági székhelyén az Egyesült Államokban, 
regionális központjában és/vagy helyi leányvállalatainál az 
Ön lakóhelye szerinti országban.  Önnek jogában áll, hogy a 
Nu Skin által tárolt saját személyes adataihoz hozzáférjen, és 
javítást eszközöljön bennük, amihez kapcsolatba kell lépnie a 
lakóhelye szerinti ország Ügyfélszolgálatával.   

13.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek a 
vitás kérdéseket elsősorban békés úton tartoznak rendezni 
egymás között. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet 
eredményre, a felek a vitájukat a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság elé tartoznak utalni.

AutomAtikus szállítási HűségprogrAm (ADr) 

kérjÜk, kÜlDje A kitÖltÖtt NYomtAtVáNYt Az ÖN HelYi Nu skiN iroDájáBA:
NU SKIN EASTERN EUROPE KFT.  •  Alkotás út 48-50, 1123 Budapest, Magyarország.   

Tel: 06 80 180-536  •  Fax: 06 80 180-558  •  E-mail: hungaryweb@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com


