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

Sparar peninga!
Þú færð 5% afslátt af venjulegu vöruverði (og á 
PSV-punktum)
Þú færð afslátt af flutningsgjaldi (allt að 50% afslátt)
Tilboð sem einungis eru fyrir ADR-meðlimi

Þú færð vörur!
Þú getur unnið þér inn allt að 900 vörupunkta á ári
Þú færð 20% af vörukaupum þínum tilbaka í formi 
vörupunkta (allt að 75 vörupunktar á mánuði)
Þú færð 33% meiri vörupunkta eftir 12 ADR-sendingar

Sparar tíma!
Aukinn sveigjanleiki
Þú getur haft umsjón með ADR allan sólarhringinn á 
netinu
Þú getur fengið sömu vörurnar sendar til þín beint heim 
að dyrum í hverjum mánuði eða breytt innihaldinu eins 
og þér hentar

verðlaunaðu sjálfa/n þig í dag!  

Vinsamlegast fyllið út með HÁSTÖFUM og svörtu bleki. Það þarf að fylla út í allar eyður nema annað sé tekið fram. Þessi samningur er aðeins gildur ef allt er 
fyllt út eins og krafist er.  

1 UPPLÝSINGAR UM ÞIG

Fornafn/nöfn ...........................................................................................................................................................................................................................................

Eftirnafn  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Heimilisfang  ............................................................................................................................................................................................................................................

Borg/ Bær .......................................................................................................................................................................................................... Póstnúmer ........................................... Land – ÍSLAND

Símanúmer á daginn. ......................................................................................................................... Farsími (valfrjálst) ............................................................................................................................

Netfang (með því að gefa okkur upp netfang þitt, munum við geta veitt þér upplýsingar og fréttir á hraðan og skilvirkan hátt)

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

Afhendingarstaður (ef það er annað heimilisfang en gefið er upp hér að ofan) ...........................................................................................................................................................................................

Borg/ Bær .......................................................................................................................................................................................................... Póstnúmer ........................................... Land – ÍSLAND

2 VAL Á ADR-VÖRUM

Vinsamlegast vinnið pöntun mína þann ___/___ og svo í hverjum mánuði á sömu dagssetningu. 
Vinsamlegast athugið að sendingartíminn getur verið 5-10 virkir daga. Hægt er að velja  frá 1.- 25. hvers 
mánaðar.  

q Ég er nú þegar með ADR-pöntun. Vinsamlegast bætið þessum vörum við núverandi ADR-pöntun mína. 

SAMTALS*
SENDINGAR- OG VINNSLUGJALD**

SAMTALS TIL GREIÐSLU

 VÖRUNÚMER VARA MAGN SAMTALS VERÐSAMTALS PSV

*Þetta verð er með VSK. 
**Ef þú skráir þig inn á netinu www.nuskin.europe.com kemst þú hjá vinnslugjaldi. 

Vinsamlegast athugaðu að þessi afsláttur á ekki við suma markaði/sérstök landsvæði eða 
eyjur (Ísland, Kanarí-eyjur og franskar utanríkisdeildir).

Til að njóta kosti ADR-kerfisins verður pöntun þín að innihalda 50 PSV eftir afslátt.

Fæðingardagur (DD/MM/YY)

r Maður  r Kona

GREIÐSLUMÁTI3
Greiðsluháttur (veljið einn)   q VISA   q MasterCard/EuroCard

Nafn korthafa í prentstöfum  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Kortanúmer Gildistími (MM/YY) Undirskrift korthafa

Póstnúmer korthafa

q Ég hef lesið og skilið reglur og skilyrði samningins. 
Samkvæmt samning þessum við Nu Skin Enterprises Product Inc samþykki ég að ég hafi gefið leyfi fyrir að vörur verði sendar mánaðarleg til mín, á þeim dagssetningum sem 
gefnar voru upp og í því magni og með þeim greiðslumáta sem ég valdi hér að ofan.  Ég samþykki að fylgja þeim reglum og skilmálum sem teknir eru fram á næstu síðu.

undirskrift umsækjanda  prentstafir dagssetning

4 SAMÞYKKT OG UNDIRSKRIFT
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Þessi ADR-samningur (Automatic Delivery Rewards) er á 
milli þín, sem sjálfstæðs dreifingaraðila og Nu Skin Enterprises 
Product Inc., Delaware-fyrirtækis, 75 West Center Street, 
Provo, Utah 84601, VSK.númer: NL8039.25.372.B.01 
(„Fyrirtækisins“). Ég geri mér grein fyrir að ADR-áætlunin 
er valfrjáls og gerir mér kleift að senda inn fasta pöntun 
til fyrirtækisins sem verður send til mín eftir atvikum á 
mánaðarfresti og gjaldfærð reglulega af kreditkortinu mínu, 
bankareikningi eða ávísanareikningi á mánaðarfresti (nema að 
ég hafi valið að fá sendingu á tveggja mánaða fresti). 

Með því að skrifa undir þennan ADR-samning samþykki ég 
eftirfarandi:

1.  Undirritunarferli 
Ég  get sent inn þennan ADR-samning um netið, með faxi, 
pósti eða með því að afhenda undirritað afrit til Concept 
Store fyrirtækisins. 

2.  Önnur fríðindi.  
  Hvort sem ég er dreifingaraðili eða viðskiptavinur geri ég 

mér grein fyrir að ekki er krafist neinna lágmarksinnkaupa 
til að taka þátt í ADR-áætluninni. Ef heildarfjöldi 
mánaðarlegra ADR-pantana er meiri en 50 PSV 
einingar (Personal Sales Volume) eftir afslátt á ég rétt á 
eftirfarandi fríðindum:  

 (a)  Ég fæ 5% afslátt af heildsöluverði og persónusölumagni 
(PSV) af vörum í ADR-pöntun minni, fyrir utan vörur 
og sett sem ekki falla undir 5% ADR-afslátt (t.d. sett, 
afsláttarpakka, Vitameal, o.s.frv.);

 (b)  Afslátt af sendingarkostnaði* allt að 50% af 
heildarflutningskostnaði; og 

 (c)  Ég fæ vörupunkta sem hægt er að nota fyrir fleiri vörur. 

Ef ég læt breyta ADR-pöntun minni með faxi, tölvupósti, 
pósti eða í Concept Store verður tekið afgreiðslugjald sem er 
nákvæmlega það sama og flutningskostnaður með ADR-
afslætti. 

* Sum markaðssvæði/tilgreind landssvæði eða eyjar falla ekki 
innan þessa afsláttarkerfis (Ísland, Kanaríeyjar og frönsk 
landsvæði á erlendri grund).

3.  ADR-vörupunktar -Innkaup, Útstrikun og Skil
 A.  Mánaðarlegar ADR-pantanir mínar kunna að vinna inn 

vörupunkta sem má nota til að innleysa vöru. Vörupunktar 
eru breytilegir og vinnast inn í hlutfalli sem nemur 20 
til 30% af upphæð ADR-pöntunar fyrir skatta. Ég get 
ekki unnið mér inn meira en nemur 75 vörupunktum á 
mánuði. Ef ég legg inn pöntun eingöngu á grundvelli 
vörupunkta, eða sameina venjulega vörupöntun sem 
er minna en 50 PSV ásamt vörupunktum, borga ég 
hefðbundinn flutningskostnað. Ef ég legg inn pöntun 
sem nemur 50 PSV eftir afslátt eða fleiri pantanir ásamt 
vörupunktum á ADR sem þegar eru fyrir hendi, er 
dregið úr flutningskostnaði. Skoða má flutningskostnað á 
verðlistanum eða hafa samband við þjónustuver. 

 B.  Ég geri mér grein fyrir og samþykki að vörupunktarnir 
sem ég vinn mér inn og nota ekki, munu sjálfkrafa 
renna út fyrsta dag 13. mánaðar eftir að ég vann þá inn 
(„Útstrikun”). Ég geri mér grein fyrir og samþykki að ef ég 
hef samband við fyrirtækið innan þrjátíu (30) daga eftir að 
útstrikun átti sér stað og bið um innsetningu útstrikaðra 
vörupunkta, þá munu útstrikaðir vörupunktar verða settir 
inn aftur.

 C.  Ekki er hægt að skila vörum sem keyptar voru með ADR 
vörupunktum og ekki er hægt að vinna inn PSV né GSV 
(sölupunktar í hóp) fyrir vörur sem keyptar eru fyrir ADR 
vörupunkta. 

 D.  Skil 
   Fyrir utan vörur sem keyptar eru fyrir vörupunkta sem 

fengnir voru fyrir ADR innkaup, má skila tilbaka öllum 
vörum til fyrirtækisins sem pantaðar eru samkvæmt 
ADR-áætluninni, samkvæmt almennum skilareglum 
fyrirtækisins (sjá 7. efnisgrein evrópsku Stefnur & 
Starfsreglur). Vinsamlegast athugið að uppsafnaðir 
punktar verða fjarlægðir ef vörum sem punktarnir eru 
fengnir fyrir, verður skilað. 

 E.  Endurgreiðsluábyrgð 
Fyrirtækið ábyrgist að ef (a) ég vel að fá sendar 
vörurnar Life Pak®, Life Pak® Essentials Super A eða g3* 

mánaðarlega með ADR-áætluninni í a.m.k. þrjá mánuði, 
(b) og ef magn karótenóíðs í húðinni eykst ekki eftir 
notkun Life Pak®, Life Pak® Essentials Super A eða g3* í 
90 daga, mun fyrirtækið endurgreiða mér kostnaðinn.

Til að skoða heildartexta endurgreiðsluábyrgðarinnar, má 
nálgast samantekt Evrópuáætlunarinnar á My Office eða hafa 
samband við þjónustuver. 

* Skoðaðu verðlistann á My Office> Library sjá hvort varan er 
afgreidd á þínu markaðssvæði. 

4.  Greiðslur
 A.  Ég hef tilgreint í þessum ADR-samningi vörumagnið sem 

ég óska eftir að fá sent frá fyrirtækinu í hverjum mánuði 
og gefið upp gilt Visa eða MasterCard greiðslukort, 
auk gildistíma þess og tilgreint aðrar nauðsynlegar 
upplýsingar til að koma á fót beingreiðslufyrirkomulagi á 
bankareikningi eða ávísanareikningi mínum. Ég verð að 
greiða að fullu fyrir allar vörur sem ég panta áður en þær 
eru afgreiddar til sendingar.

 B.  Ef ég hef valið að greiða með kreditkorti, þá veiti ég 
fyrirtækinu eða fyrirtæki því tengdu leyfi til að skuldfæra 
af kreditkorti mínu í hverjum mánuði fyrir þær vörur sem 
tilgreindar eru hér á undan.

5.  Breytt heimilisfang 
Að því undanskildu að ég láti fyrirtækið fyrirfram 
vita skriflega, með faxi eða á netinu þegar breyting 
verður á heimilisfangi mínu a.m.k. 14 dögum fyrir 
afgreiðsludagsetningu, verða vörurnar sem ég pantaði 
sendar til mín í hverjum mánuði á það heimilisfang sem ég 
tilgreindi. Fyrirtækið gerir breytingar sem tilgreindar eru í 
skriflegri tilkynningu ekki seinna en 14 dögum eftir að hafa 
fengið slíka tilkynningu.

6.  Breytingar á pöntun 
Að því undanskildu að ég láti fyrirtækið vita skriflega, í pósti, 
með faxi eða á netinu þegar heimilisfang mitt breytist a.m.k. 
fjórum (4) dögum fyrir áætlaða afgreiðsludagsetningu, verða 
vörurnar sem ég pantaði sendar til mín í hverjum mánuði 
á það heimilisfang sem ég tilgreindi. Fyrirtækið mun gera 
breytingar sem tilgreindar eru í skriflegri tilkynningu frá mér 
ekki seinna en fjórum (4) dögum fyrir afgreiðslu eftir að hafa 
fengið slíka tilkynningu innan réttra tímamarka. Þegar um 
beingreiðslufyrirkomulag er að ræða, hafðu þá samband við 
þjónustuver til að fá nánari upplýsingar um greiðslutilhögun 
og greiðslufresti.

7.  Vörur sem hætta í framleiðslu 
Tilteknar vörur sem ég panta kunna hugsanlega að hætta í 
framleiðslu hjá fyrirtækinu. Ef vörur hætta í framleiðslu, mun 
fyrirtækið senda mér skriflega tilkynningu þess efnis a.m.k. 
30 dögum áður en vörurnar hætta í framleiðslu og sendir 
mér vörurnar sem eftir voru á pöntun minni samkvæmt 
ADR-samkomulagi mínu. Ég á kost á að velja aðrar vörur 
í stað þeirra sem hættu í framleiðslu. Ef ég vel aðrar vörur 
mun ég tilkynna fyrirtækinu skriflega um slíkt og tilgreina 
gerð og magn valdar vöru a.m.k. 30 dögum fyrir afhendingu. 
Kaupverði og flutningskostnaði verður sjálfkrafa breytt til 
samræmis við breytingar á pöntun minni.

8.  Kostur á biðpöntun 
A.  Fyrirtækið tekur ákvörðun um hvaða vörur bjóðast 

söludreifingaraðilum í biðpöntun. Í flestum tilvikum eru 
vörur sem bjóðast í biðpöntun þær sem seljast best og 
búist er við að verði aftur til á lager innan 14 daga. Vara í 
biðpöntun er send til söludreifingaraðila eða viðskiptavinar 
um leið og hún er tiltæk í vörugeymslu.

 B.  Þegar söludreifingaraðili eða viðskiptavinur leggja inn 
beiðni um biðpöntun verður vörunni bætt við vörupöntun 
þeirra og veita þeir þar með samþykki sitt að greiða fyrir 
vöruna fyrirfram og væntast þess að fá hana senda síðar.

 C.  Þegar vörupöntun sem inniheldur vöru í biðpöntun hefur 
verið afgreidd á fullnægjandi hátt, þ.m.t. fullgreidd, mun 
heildarmagn pöntunarinnar, þ.m.t. vörur í biðpöntun, 
teljast með í mánaðargreiðslu pöntunarinnar.

 D.  Áður en vara í biðpöntun er send af stað, getur 
viðskiptavinur eða söludreifingaraðili hvenær sem er farið 
fram á, og munu fá, 100% endurgreiðslu, en einungis 
á vöru í biðpöntun. Afgangur pöntunarinnar er háður 

núgildandi skilareglum.
 E.  Fyrirtækið áskilur sér rétt til þess að hætta við og 

endurgreiða (100%) ósenda vöru í biðpöntun án 
undangenginnar tilkynningar til viðskiptavinar eða 
söludreifingaraðila.  Fyrirtækinu er einnig heimilt að 
framlengja eftir þörfum dagsetningar þegar vörurnar eru 
fáanlegar.

9.  Hækkun á verði 
Fyrirtækinu er heimilt að hækka verð þeirra vara sem ég 
hef pantað. Ef verð tiltekinnar vöru hækkar, mun fyrirtækið 
tilkynna mér um slíkt með skriflegri tilkynningu a.m.k. 30 
dögum áður en verð vörunnar hækkar og ef ég sendi þeim 
ekki tilmæli um annað, mun fyrirtækið senda mér áfram 
vörurnar á hækkuðu verði. 

10.  Uppsögn ADR áætlunar eða pantana 
A.  Fyrirtækinu er heimilt að segja upp ADR áætluninni 

með 14 daga fyrirfram skriflegri tilkynningu. Fyrirtækinu 
er einnig heimilt að svipta mig umsvifalaust réttinum til 
þátttöku í ADR-áætluninni og ADR samningi þessum 
og tilkynna mér um uppsögnina að því tilskyldu að (i) 
annað hvort kreditkort eða bankaheimild sem veitt er í 
ADR samningi þessum er runnin út, felld niður eða sagt 
upp á annan hátt, (ii) ef ég brýt gegn skilmálum ADR 
samningsins eða (iii) ef ég sem söludreifingaraðili brýt 
gegn skilmálum söludreifingarsamnings míns. 

 B.  Mér er leyfilegt hvenær sem er að hætta við ADR pöntun 
á skriflegan hátt. Fyrirtækið mun fella ADR samninginn úr 
gildi innan 14 daga eftir að það fær skriflega beiðni mína í 
hendur.

 C.  Fyrirtækið getur ákvarðað með 14 daga fyrirfram skriflegri 
tilkynningu að breyta ákvæðum og skilmálum þessarar 
ADR áætlunar, þ.m.t. en án þess að takmarkast við, 
fyrningardagsetningu vörupunkta til söludreifingaraðila.

11.  Engar breytingar á söludreifingarsamningi 
Skilmálar þessa ADR samnings leysa hvorki af hólmi né 
breyta á neinn hátt skilmálum söludreifingarsamnings míns.  

12.  Söfnun persónulegra upplýsinga 
Fyrirtækið, móðurfélagið, tengd fyrirtæki og dótturfélög 
þess („Nu Skin”) er ljóst og bregðast við áhyggjum þínum 
varðandi söfnun, notkun og samnýtingu persónuupplýsinga 
vegna þátttöku þinnar í ADR áætluninni. Nu Skin er 
umhugað um meðferð persónuupplýsinga þinna og leggur 
áherslu á að vernda persónuupplýsingar notenda Nu Skin 
afurða og þjónustu. Nu Skin fær hjá þér og geymir tilteknar 
persónuupplýsingar geta veitt þér þau fríðindi sem fylgja  
því að vera söludreifingaraðili og til að vera í samskiptum við 
þig varðandi (I) tilboð og kynningar á vörum, (II) samskipti 
söludreifingaraðila/viðskiptavina, (III) tilvísanir viðskiptavina 
og (IV) önnur viðskiptatengd atriði. Allar upplýsingar sem 
þú lætur af hendi verða geymdar í höfuðstöðvum Nu Skin í 
Bandaríkjunum, á svæðisbundnum starfsstöðvum þess og/
eða tengdum fyrirtækjum þess í dvalarlandi þínu. Þú átt rétt 
á að fá aðgang að og leiðrétta persónuupplýsingar þínar sem 
Nu Skin býr yfir með því að hafa samband við þjónustuver í 
dvalarlandi þínu. 

SKILMÁLAR ADR

VINSAMLEGAST SENDIÐ ÞETTA ÚTFYLLTA EYÐUBLAÐ TIL NU SKIN STAÐARSKRIFSTOFU ÞINNAR:   
Nu SkiN ScaNdiNavia a/S  •  Sydhavns Plads 12, 2450 København SV, Denmark     

Tel: 800 85 41  •  Fax: 800 85 40  •  Netfang: iceland@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com


