
Betalingsmetoder (velg én)   q VISA   q MasterCard q Avtalegiro

Skriv kortinnehaverens fulle navn med store bokstaver  .....................................................................................................

Kortnummer   Utløpsdato (MM/ÅÅ)

Kortinnehaverens postnummer Kortinnehaverens signatur

ADR-AVTALE
Nu SkiN ENtErpriSES product iNc., a dElawarE corporatioN, 75 wESt cENtEr StrEEt, provo, utah 84601, u.S.a.

Spar penger!
Få 5 % rabatt på vanlige produktpriser (og på PSV) 
Rabatt på frakt (opp til 50 % rabatt) 
Få særfordeler som ADR-medlem

Tjen produkter!
Tjen opp til 900 produktpoeng i året 
Tjen produktpoeng for 20 % av dine kjøp (opp til 75 
poeng per måned)
Tjen 33 % flere produktpoeng etter 12 ADR-leveringer

Spar tid!
Mer fleksibilitet
Håndter din nettkonto når som helst
Få de samme produktene levert til døren hver måned, 
eller juster din ordre etter hvert

Gi deg selv en belønning!

Vennligst fyll ut skjemaet med BLOKKBOKSTAVER og en sort penn. Alle opplysninger skal fylles ut såfremt annet ikke fremgår. Denne kontrakten er kun 
gyldig hvis alle påkrevde opplysninger er utfylt.

1 PERSONLIG INFORMASJON

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

Etternavn  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Fast adresse  ..............................................................................................................................................................................................................................................

By/Sted ....................................................................................................................................................................................................  Postnummer ................................................  Land – NORGE

Telefonnummer dagtid ......................................................................................................................... Mobilnummer (valgfritt) ..............................................................................................................

E-post (når du oppgir en e-postadresse kan vi bringe deg viktig informasjon og oppdateringer så hurtig som mulig)

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

Leveringsadresse (hvis annen enn ovenstående adresse) ...............................................................................................................................................................................................................................

By/Sted ....................................................................................................................................................................................................  Postnummer ................................................  Land – NORGE

Fødselsdato (DD/MM/ÅÅ)

r Mann  r Kvinne

2 UTVALG AV ADR-PRODUKTER

Scannerkortnummer   
For å kvalifisere seg til ADR-fordeler, må ordren være på minimum 50 PSV etter rabatt. 

Vennligst effektuer min ordre: Startdato:   ___/___, og hver etterfølgende måned på samme dag. 
Det kan gå mellom 5-10 arbeidsdager før du mottar din bestilling, effektueringsdatoene er mellom den 1. og 25. på 
måneden.

qJeg har allerede en ADR-ordre. Kombiner de valgte produktene med min ADR-ordre.

TOTALT*
FRAKT OG EKSPEDISJON**

PRIS I ALT

 VARENR.  VAREBESKRIVELSE  ANTALL TOTAL PRISTOTAL PSV

*Denne prisen er inkl. moms
**Unngå ekspedisjonsgebyr ved å registrere deg via internettet 

på www.nuskineurope.com

ID no

BETALINGSMETODE3

Kontakt ditt lokale kontor hvis 
du vil betale med avtalegiro

q Ved å signere nedenfor indikerer jeg at jeg har lest og forstått alle betingelsene og vilkårene i kontrakten min.  
I samsvar med min avtale med Nu Skin Enterprises Product Inc., bekrefter jeg herved min autorisasjon til månedlige forsendelser av varer til meg med henvisning til 
ovennevnte datoer, antall og betalingsmåte. Jeg samtykker til å følge de vilkår og betingelser som er fremsatt på neste side.

Søkers signatur  Skriv navn med store bokstaver  dato (DD/MM/ÅÅ)

4 AVTALE OG SIGNATUR
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Denne ADR-avtalen er mellom deg, som uavhengig distributør 
(“ jeg” 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 (“Selskap”). Jeg 
forstår at ADR-programmet er et valgfritt program som gjør 
det mulig for meg å få tilsendt produkter én gang i måneden 
ved å ha en stående ordre hos selskapet som debiteres min 
konto en gang i måneden (med mindre jeg har valgt å få tilsendt 
varer hver annen måned). 

Ved å underskrive ADR-avtalen, er jeg inneforstått med:

1.  Prosedyrer for påmelding Jeg kan sende inn ADR-
avtalen via nettet, via faks, via post eller ved å levere en 
underskrevet kopi hos selskapets Concept Store.

2.  Tilleggsgoder. 
  Jeg er innforstått med at det ikke finnes et minstekrav for 

produktkjøp for distributører og kunder for å delta i ADR-
programmet. Men, hvis min månedlige ADR-ordre består 
av, eller er mer enn, 50 PSV etter at rabatten er trukket fra, er 
jeg berettiget til følgende fordeler:  

  (a)  Jeg får 5 % rabatt på engrospriser og PSV av produkter på 
min ADR-ordre, minus produkter og kits som ikke hører 
inn under 5 % ADR-rabatten (f.eks. kits, tilbudspakker, 
VitaMeal, osv.);

 (b)  Rabatt på frakt* opp til 50 % av de totale 
fraktomkostningene; og 

 (c)  Jeg tjener produktpoeng som kan innløses til flere 
produkter. 

Hvis jeg ordner min ADR-konto via faks, e-post eller via 
Concept Store, medregnes ekspedisjonsgebyr, som er nøyaktig 
det samme beløp som ADR-fraktgebyret med rabatt. 
 
* Enkelte markeder/spesifikke regioner eller øyer er fritatt fra 
rabattplanen (Island, Kanariøyene og franske oversjøiske 
departementer).

3.  ADR Produktpoeng – Kjøp, radering og returneringer 
A.  Min månedlige ADR-ordre kan tjene produktpoeng 

som kan innløses til produkter. Produktpoeng varierer 
og inntjenes av 20 til 30 % av verdien av ADR-ordren 
før skatt. Jeg kan ikke tjene mer enn 75 produktpoeng 
per måned. Hvis jeg legger inn en ordre hvor jeg kun 
bruker produktpoeng, eller kombinerer en vanlig 
produktbestilling bestående av mindre enn 50 PSV med 
produktpoeng, så betaler jeg alminnelig fraktgebyr; hvis 
jeg legger inn en ordre med 50 PSV eller mer etter at 
rabatten er trukket fra kombinert med produktpoeng 
på eksisterende ADR, blir fraktomkostningene mine 
redusert. Du kan se ratene for fraktgebyr på prislisten eller 
kontakte kundeservice.

 B.  Jeg er inneforstått med, og samtykker til, at de 
produktpoeng jeg tjener, men ikke bruker, utløper 
automatisk den første dag av den 13. måned etter 
inntjening (”Radering”) Jeg er inneforstått med, og 
samtykker til, å underrette selskapet tretti (30) dager innen 
raderingen og anmode om gjeninnsetting av de slettede 
produktpoeng, så vil de slettede produktpoengene bli 
gjeninnsatt. 

 C.  Det er ingen returrett på produkter som er tilveiebrakt 
ved hjelp av ADR produktpoeng og at ingen PSV eller 
GSV er tjent på produkter tilveiebrakt ved hjelp av ADR 
produktpoeng. 

 D.  Returforsendelser 
Unntagen produkter kjøpt med produktpoeng tjent ved 
ADR-kjøp, kan alle produkter som blir bestilt gjennom 
ADR-programmet returneres til selskapet i samsvar med 
selskapets faste retur-policy (se paragraf 7 i retningslinjer 
og prosedyrer for EU). Vær oppmerksom på at 
produktpoeng du har tjent på varer som blir refundert blir 
trukket tilbake fra din konto.

 E.  Full refusjon er garantert 
Selskapet garanterer at hvis (a) jeg velger Life Pak®, 
Life Pak® Essentials Super A eller g3* som månedlig 
produkt(er) under ADR-programmet i minst tre måneder, 
(b) og hvis min karotenoid score ikke forbedrer seg etter 
inntak av Life Pak®, Life Pak® Essentials Super A eller g3* i 
90 dager, så vil selskapet refundere pengene mine.

Hvis du vil lese hele teksten omhandlende refusjonsgarantien, 
finner du European Programme Summary på My Office, eller så 
kan du kontakte din lokale kundeservice. 

* For produkttilgjengelighet på ditt marked, se den oppdaterte 
prislisten på My Office> Library. 

4.  Betaling 
A.  Jeg har spesifisert antallet av hvert produkt jeg ønsker 

å motta hver måned i denne ADR-avtalen, samt stillet 
gyldig Visakort eller MasterCard til rådighet for selskapet 
sammen med kortets utløpsdato og annen nødvendig 
informasjon til opprettelse av en direkte debetavtale på 
min lønns- eller sparekonto. Alle produkter jeg bestiller 
skal betales innen produktene sendes.

 B.  Hvis jeg har valgt kredittkort som betalingsmåte, gir 
jeg tillatelse til at selskapet eller dets tilknyttede selskap 
kan trekke penger fra kredittkortet mitt hver måned for 
produktene som er spesifisert ovenfor.

5.  Adresseendring 
Med mindre jeg gir selskapet beskjed via post, faks eller via 
internettet om adresseendring minst 14 dager innen den 
avtalte ekspedisjonsdatoen, vil produktene jeg har valgt 
bli sent til meg hver måned til adressen jeg har tilveiebrakt. 
Selskapet vil utføre endringene som er spesifisert i min 
skriftlige underrettelse senest 14 dager etter mottakelse av 
slik underrettelse.

6.  Endringer av ordre 
Med mindre jeg gir selskapet beskjed via post, faks eller via 
internettet om endring av ordre minst fire (4) arbeidsdager 
innen den avtalte ekspedisjonsdatoen, vil produktene 
jeg har valgt bli sent til meg hver måned til adressen jeg 
har tilveiebrakt. Selskapet vil utføre endringene som er 
spesifisert i min skriftlige underrettelse innenfor fire (4) 
arbeidsdager innen de trer i kraft etter mottakelse av slik 
underrettelse. I tilfelle av direkte debet, kontakt kundeservice 
for videre informasjon om betalingsmåte og tidsfrister.

7.  Produkter som er satt ut av produksjon 
De spesifikke produktene jeg valgte kan være satt ut av 
produksjon av selskapet. Hvis produkter blir satt ut av 
produksjon, vil selskapet gi meg skriftlig beskjed minst 30 
dager innen produktene blir satt ut av produksjon, og vil 
fortsette med å sende meg de resterende varene valgt i min 
ADR-avtale. Jeg kan velge andre produkter som erstatning 
for produktene som er satt ut av produksjon; hvis jeg velger 
andre produkter, vil jeg skriftlig underrette selskapet om type 
og antall valgte produkter minst 30 dager innen levering.  
Kjøpspris og fraktomkostninger vil automatisk bli endret slik 
at de passer til endringene i min ordre.

8.  Restordre alternativ 
A.  Selskapet avgjør hvilke produkter som vil være 

tilgjengelige for restordre for distributører. I de fleste 
tilfeller er produktene som blir tilgjengelige som restordre 
bestselgere, og forventes å være tilbake på lager innenfor 
14 dager. Restordrer vil bli sent til distributør eller kunde så 
snart den er tilgjengelig på lager.

 B.  Når en distributør eller kunde ber om at et restordre-
produkt blir lagt til ordren deres, samtykker de til å 
forhåndsbetale produktet og motta det på et senere 
tidspunkt.

 C.  Når du har utført en vellykket produktordre som 
innbefatter et restordreprodukt, inkludert betaling, vil 
det personlige volumet av hele ordren, inkludert evt. 
restordreprodukter, telle mot provisjonsmåneden for 
ordren.

 D.  Kunden eller distributøren kan til enhver tid innen 
restordren blir sendt be om, og få innvilget, en 100 % 
refusjon av kun restordreproduktet. Resten av ordren er 
underlagt de gjeldende byttereglene.

 E.  Selskapet forbeholder seg retten til å annullere og 
refundere (100 %) uavsendte restordreprodukter uten 
forvarsel til kunde eller distributør. Selskapet kan også 
forlenge den forventede tilgjengelighetsdato etter behov.

9.  Prisstigninger 
Selskapet kan endre priser på produkter som jeg har valgt. 
Hvis prisen på et spesifikt produkt stiger, vil selskapet 

underrette meg skriftlig minst 30 dager innen prisstigningen, 
og med mindre jeg ber dem om annet, vil fortsette med 
å sende meg de valgte produktene til den økte pris. 
Henvendelse vedrørende dette kan rettes til norway@nuskin.
com.

10.  Oppsigelse av ADR-program eller ordre 
A.  Selskapet kan avslutte ADR-programmet med 14 

dagers varsel. Selskapet kan også frata meg retten til å 
delta i ADR-programmet og denne ADR-avtalen med 
øyeblikkelig virkning og underretter meg om dette hvis (i) 
kredittkortet eller bankautoriseringen tilveiebrakt i denne 
ADR-avtalen utløper, blir avsluttet eller avbrutt på andre 
måter, (ii) Jeg misligholder vilkårene og betingelsene for 
denne ADR-avtalen, eller (iii) hvis jeg er en distributør, 
hvis jeg har misligholdt vilkårene og betingelsene for min 
distributøravtale. 

 B.  Jeg kan stoppe min ADR-ordre ved skriftlig underrettelse 
til enhver tid. Selskapet vil oppheve min ADR-avtale innen 
14 dager etter mottakelse av min skriftlige underrettelse.

 C.  Selskapet kan, med 14 dagers forvarsel og full 
diskresjon, endre vilkårene og betingelsene for dette 
ADR-programmet, innbefattet, men ikke begrenset til, 
utløpsdatoen for produktpoengene til distributører. 

11.  Ingen modifisering av distributør-avtale 
Vilkårene og betingelsene som er inkludert i denne 
ADR-avtalen hverken endrer eller erstatter vilkårene og 
betingelsene i min distributøravtale.   

12.  Innsamling av personlig informasjon 
Selskapet, dets formynder, undergrupper og datterselskaper 
(“Nu Skin”) er oppmerksomme på, og lydhøre for, din 
bekymring vedrørende hvordan informasjon om deg blir 
innsamlet, anvendt og delt som følge av din deltagelse i 
ADR-programmet. Nu Skin respekterer ditt privatliv og er 
opptatt av å beskytte privatlivet til forbrukere av Nu Skins 
produkter og tjenester. Nu Skin innsamler og beholder en 
del personlig informasjon om deg for å kunne tilby deg 
fordelene ved å være distributør og kommunisere med deg 
angående (I) spesielle tilbud og produkter, (II) distributør- 
og kunderelasjoner, (III) Kundehenvisninger, og (IV) andre 
relevante forretningssaker. All informasjon du sender inn 
vil oppbevares av Nu Skin på selskapets hovedkvarter i 
USA, dets regionale hovedkvarterer og/eller hos dets lokale 
datterselskaper i landet du bor i. Du har rett til å ha adgang 
til og korrigere dine personlige opplysninger som Nu Skin i 
overensstemmelse med gjeldene krav i personvernloven har 
om deg ved å kontakte kundeservice i landet du bor i. 

ADR VILKåR OG BETINGELSER

SEND FERDIG UTFYLT SKJEMA TIL:
Nu SkiN ScaNdiNavia a/S  •  Sydhavns Plads 12, 2450 København SV, Danmark

Tlf.: 800 36 010  •  Faks: 800 36 011  •  E-post: norway@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com 


