
 

Data urodzenia (DD/MM/RR) 

r Mężczyzna  r Kobieta 

UMOWA UCZESTNICTWA W RENTOWNYM PROGRAMIE AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY (ADR)
NU SKIN ENTERPRISES PRODUCT INC., A DELAWARE CORPORATION, 75 WEST CENTER STREET, PROVO, UTAH 84601, U.S.A.

Numer karty skanowania:   
Przywileje związane z programem ADR przysługują osobom posiadającym zamówienie ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po odliczeniu redukcji.

Oszczędność pieniędzy!
O 5% niższe ceny produktów (oraz ich wartość 
punktowa PSV)
Nawet o 50% tańsze koszty wysyłki
Możliwość korzystania z promocji adresowanych 
wyłącznie do uczestników programu ADR

Darmowe produkty!
Możliwość zgromadzenia nawet 900 punktów 
produktowych rocznie
Zwrot 20% zamówienia w formie punktów produktowych 
(do 75 punktów miesięcznie)
O 33% więcej punktów produktowych, poczynając od 
trzynastej wysyłki
 

Oszczędność czasu!
Większa swoboda i elastycznośćMożliwość zarządzania 
swoim kontem online 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu
Wygoda regularnego otrzymywania dostaw swoich 
ulubionych produktów do domu oraz modyfikowania 
swojego zamówienia zgodnie ze swoimi preferencjami 
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1 DANE OSOBOWE

 WYBÓR PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH W RAMACH PROGRAMU ADR

Numer ID:

Imię  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adres zameldowania   .............................................................................................................................................................................................................................

Miasto/ Miejscowość   ............................................................................   Województwo  ...............................................................................   Kod pocztowy ...........................  Kraj – POlSKA

Numer telefonu do kontaktu podczas dnia ...................................................................................................  Telefon komórkowy ...................................................................................................

E-mail (W momencie, gdy podadzą nam Państwo swój adres e-mail, będziemy mogli Państwu regularnie przesyłać ważne wiadomości oraz informacje o nowościach.)

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

Adres wysyłki ( jeżeli różny od powyższego) ............................................................................................................................................................................................................................................

Miasto/ Miejscowość   ............................................................................   Województwo  ...............................................................................   Kod pocztowy ...........................  Kraj – POlSKA

3 DANE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

q Niniejszym poświadczam, że przeczytałem /-am i akceptuję wszystkie warunki odnośne do niniejszej Umowy.
Niniejszym potwierdzam, że na mocy niniejszej Umowy zawartej z Nu Skin Enterprises Product Inc. zamawiam usługę comiesięcznej automatycznej dostawy oryginalnych 
produktów Spółki, co do której daty, zawartość oraz metoda płatności są określone powyżej. Niniejszym zobowiązuję się przestrzegać warunków określonych poniżej.        

Podpis Kandydata  Drukowanymi literami nazwisko  Data (DD/MM/ RR)

4 UMOWA I PODPIS

Proszę utworzyć swoje zamówienie ADR już dzisiaj i cieszyć się ze związanych z nim korzyści.

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI lITERAMI, czarnym długopisem. Wymagane jest uzupełniene wszystkich informacji, o ile nie będzie innego wymogu. 
Umowa jest ważna tylko wówczas, gdy podane zostaną wszystkie wymagane poniżej informacje. 

Proszę realizować moje zamówienie, poczynając od ___/___, a następnie co miesiąc tego 
samego dnia. Dostawa może potrwać 5 – 10 dni roboczych. Realizacja zamówienia następuje 
między 1 a 25 dniem miesiąca.

q  Posiadam już zamówienie ADR. Proszę dołączyć wskazane produkty do mojego istniejącego 
zamówienia ADR.

RAZEM*

KOSZTY WYSYŁKI I OPŁATA MANIPUlACYJNA**

ŁĄCZNIE

*Cena zawiera podatek VAT
** Można uniknąć ponoszenia opłaty rejestracyjnej, rejestrując się online na 

stronie www.nuskineurope.com

Forma płatności (proszę zaznaczyć jedną opcję) q VISA                     q MasterCard    q Przelew 

Proszę wpisać drukowanymi literami  ............................................................................................................................................ 
imię i nazwisko posiadacza karty
Numer karty   Data ważności (MM/RR)

Kod pocztowy posiadacza karty Podpis posiadacza karty

W przypadku wyboru opcji przelewu, należy 
wykonać go na następujący numer konta:
Citibank, 
PL: 1030 1508 0000 0008 0304 1016

-

KOD OPIS PRODUKTU LICZBA ŁĄCZNA CENAŁĄCZNA
 WARTOŚĆ PSV
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Niniejsza Umowa Rentownego Programu Automatycznej 
Dostawy (ADR) zostaje zawarta pomiędzy Niezależnym 
Dystrybutorem („Dystrybutorem”) lub Klientem Preferowanym 
(„Klientem Preferowanym”) oraz Nu Skin Enterprises Product 
Inc., korporacją Delaware, 75 West Center Street, Provo, Utah 
84601; nr NIP: NL8039.25.372.B.01 (“Spółką”). Dystrybutor 
lub Klient Preferowany niniejszym przyjmuje do wiadomości, 
że ADR to opcjonalny program pozwalający mu zamawiać od 
Spółki produkty, które będą do niego wysyłane co miesiąc. 
Kosztami tych produktów zostaje obciążona karta kredytowa, 
rachunek oszczędnościowy lub rachunek bieżący Dystrybutora 
lub Klienta Preferowanego raz w miesiącu (o ile nie wybrał on 
opcji dostawy raz na dwa miesiące).

Podpisując niniejszą Umowę, Dystrybutor lub Klient 
Preferowany akceptuje:

1.  Procedury rejestracyjne 
Dystrybutor lub Klient Preferowany może dostarczyć 
Umowę ADR online, faxem, tradycyjną pocztą lub w formie 
papierowej do Centrum Dystrybutorskiego.

2.  Dodatkowe korzyści. 
  Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do 

wiadomości, że aby uczestniczyć w programie ADR 
żadna minimalna wartość składanego zamówienia nie jest 
wymagana. Jednak miesięczne zamówienie ADR o wartości 
przynajmniej 50 punktów sprzedaży osobistej (PSV) po 
odliczeniu redukcji upoważnia Dystrybutora lub Klienta 
Preferowanego do korzystania z następujących przywilejów:

 (a)  O 5% niższych cen oraz wartości punktowych produktów 
objętych ADR, z wyjątkiem zestawów, kolekcji 
promocyjnych, VitaMeal® itp.;

 (b) Nawet o 50% niższych kosztów wysyłki*
 (c)  Dodatkowych punktów produktowych, które można 

następnie wymienić na darmowe produkty.

Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany zarządza swoim 
kontem ADR za pośrednictwem faxu, tradycyjnej poczty lub 
Centrum Dystrybutorskiego, ponosi opłatę manipulacyjną 
równoważną promocyjnej cenie wysyłki w ramach programu 
ADR.

* Niektóre rynki/ regiony i wyspy nie są objęte programem zniżki 
(Islandia, Wyspy Kanaryjskie oraz Francuskie Departamenty 
Zamorskie).

3.  Punkty produktowe ADR – nabywanie, anulowanie 
zakupów i zwroty produktów

 A.  Co miesiąc na koncie Dystrybutora lub Klienta 
Preferowanego zapisywane są punkty produktowe, które 
można następnie wymienić na darmowe produkty. Liczba 
punktów produktowych wynosi 20 lub 30% wartości 
zamówienia bez VAT. Miesięcznie Dystrybutor lub Klient 
Preferowany może zgromadzić maksymalnie 75 punktów 
produktowych. Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany 
składa zamówienie obejmujące wyłącznie darmowe  
 produkty lub dodaje darmowe produkty do zamówienia 
ADR o wartości niższej niż 50 PSV, ponosi pełne koszty 
wysyłki. Jeżeli darmowe produkty zostają dołączone do 
zamówienia ADR o wartości przynajmniej 50 PSV po 
odliczeniu redukcji, stosują się obniżone koszty wysyłki. 
Koszty wysyłki obowiązujące na poszczególnych rynkach 
zawarto w cenniku „Nu Skin Price List”, dostępnym na 
stronie internetowej www.nuskin.com w zakładce „My 
Office”. Informacje na temat kosztów wysyłki, Dystrybutor 
lub Klient Preferowany może uzyskać również, kontaktując 
się z Biurem Obsługi Klienta.

 B.  Dystrybutor lub Klient Preferowany przyjmuje do 
wiadomości, że niewykorzystane punkty produktowe tracą 
ważność pierwszego dnia 13 miesiąca, licząc od daty, gdy 
zostały zapisane („Anulowanie”). Aby odzyskać utracone 
punkty produktowe, Dystrybutor lub Klient Preferowany 
zwraca się do Spółki z pisemną prośbą o ich przywrócenie 
w ciągu trzydziestu (30) dni od daty anulowania.

 C.  Dystrybutor lub Klient Preferowany nie może zwrócić do 
Spółki produktów otrzymanych za punkty produktowe. 
Wartość tych produktów nie jest brana pod uwagę przy 
naliczaniu Punktów Sprzedaży Osobistej i Punktów 
Sprzedaży Grupowej Dystrybutora.

 D.  Zwroty 
Z wyjątkiem darmowych produktów otrzymanych za 
punkty produktowe, wszystkie produkty zamówione 
w ramach programu ADR mogą zostać zwrócone do 
Spółki zgodnie z zasadami regulującymi dokonywanie 
zwrotów (punkt 7 „Zasad i Procedur” obowiązujących na 
terenie UE). Punkty produktowe uzyskane na podstawie 
zwróconych następnie produktów zostają usunięte z konta 
ADR.

 E.  Gwarancje zwrotu pieniędzy 
Spółka zwraca Dystrybutorowi lub Klientowi 

Preferowanemu pieniądze, jeżeli (a) Dystrybutor 
lub Klient Preferowany zamawia Life Pak®, Life Pak® 
Essentials Super A lub g3* w ramach program ADR 
na przynajmniej trzy miesiące, (b) wynik pomiaru 
karotenoidów Dystrybutora lub Klienta Preferowanego 
nie wzrasta po 90 dniach regularnego zażywania Life 
Pak®, Life Pak® Essentials Super A lub g3*.

Aby zapoznać się ze szczegółami gwarancji zwrotu pieniędzy, 
Dystrybutor lub Klient Preferowany powinien odwołać się do 
European Programme Summary lub skontaktować się ze swoim 
lokalnym Biurem Obsługi Klienta.

*  Aby dowiedzieć się, które produkty są dostępne na rynku 
Dystrybutora lub Klienta Preferowanego, może on zapoznać 
się z aktualnym cennikiem zamieszczonym w zakładce My 
Office>Biblioteka.

4.  Płatność 
A.  Dystrybutor lub Klient Preferowany określa w Umowie 

ADR liczbę produktów, które pragnie otrzymywać co 
miesiąc i dostarcza do Spółki dane swojej ważnej karty 
Visa lub MasterCard, jej datę ważności oraz wszelkie 
szczegóły niezbędne do obciążenia jego rachunku 
bieżącego lub oszczędnościowego poleceniem zapłaty. 
Dystrybutor lub Klient Preferowany pokrywa koszty 
wszystkich zamówionych produktów zanim zostaną one 
wysłane.

 B.  Jeżeli Dystrybutor lub Klient Preferowany wybiera kartę 
kredytową jako formę płatności, niniejszym upoważnia 
Spółkę lub jej spółki powiązane do comiesięcznego 
obciążania tej karty kwotą za wspomniane wyżej produkty.

5.  Zmiana adresu 
Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest 
poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie 
adresu dostawy na przynajmniej czternaście (14) dni przed 
 wyznaczoną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym 
wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne wysyłanie 
produktów na adres podany przy składaniu zamówienia. 
Spółka wdraża odpowiednie zmiany w ciągu maksymalnie 
czternastu (14) dni, licząc od daty otrzymania 
powiadomienia.

6.  Zmiana zamówienia 
Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest 
poinformować Spółkę listownie, faxem lub online o zmianie 
zawartości zamówienia na przynajmniej cztery (4) 
dni przed wyznaczoną datą realizacji zamówienia.      
W przeciwnym wypadku, Spółka kontynuuje comiesięczne 
wysyłanie produktów wybranych przy składaniu zamówienia. 
Otrzymawszy takie powiadomienie w terminie, Spółka 
wdraża odpowiednie zmiany w ciągu czterech (4) dni 
poprzedzających realizację zamówienia. W przypadku 
pokrywania kosztów za pomocą polecenia zapłaty, 
Dystrybutor lub Klient Preferowany zobowiązany jest 
skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta, 
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu 
płatności oraz wymaganych terminów.

7.  Wycofane Produkty 
Niektóre produkty wybrane przez Dystrybutora lub Klienta 
Preferowanego mogą zostać wycofane ze sprzedaży 
przez Spółkę. W takim przypadku, Spółka powiadamia 
Dystrybutora lub Klienta Preferowanego na piśmie  
o wycofaniu konkretnych produktów z trzydziestodniowym 
(30) wyprzedzeniem i kontynuuje realizację zamówienia 
pozostałych produktów. Dystrybutor lub Klient Preferowany 
ma prawo do wyboru nowych produktów w miejsce 
wycofanych. W takim wypadku Dystrybutor lub Klient 
Preferowany powiadamia Spółkę na piśmie, podając nowo 
wybrane produkty, ich liczbę i wartość, na trzydzieści (30) dni 
przed realizacją dostawy. Ceny oraz koszty wysyłki zostają 
automatycznie dostosowane do zawartości zamówienia. 
Dystrybutor lub Klient Preferowany zrzeka się niniejszym 
jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki, w tym roszczeń 
odszkodowawczych, z tytułu wycofania ze sprzedaży przez 
Spółkę jakichkolwiek produktów.

8. Zamówienia oczekujące
 A.  Spółka decyduje, które produkty mogą zostać zapisane 

na poczet zamówienia oczekującego według własnego 
uznania. Najczęściej wśród produktów zaległych znajdują 
się najbardziej popularne i najchętniej zamawiane 
produkty, których zapasy zostają uzupełnione w ciągu 
czternastu (14) dni. Zaległe produkty zostają wysłane do 
Dystrybutora lub Klienta Preferowanego natychmiast po 
dostarczeniu ich do lokalnego magazynu.

 B.   Dystrybutor lub Klient Preferowany, zamawiając produkt, 
który nie jest chwilowo dostępny, niniejszym zobowiązuje 
się pokryć koszty tego produktu z wyprzedzeniem, 

oczekując na jego dostawę w późniejszym terminie.
 C.  Poprawnie i terminowo złożone i opłacone zamówienie 

obejmujące produkt chwilowo niedostępny, uznane jest za 
ważne, a więc w pełni liczące się do miesięcznie należnej 
prowizji Dystrybutora.

 D.  Oczekując na zaległy produkt, Dystrybutor lub Klient 
Preferowany ma prawo do zwrotu 100% ceny tego 
produktu, o ile nie został on jeszcze wysłany. Pozostałe 
produkty podlegają ogólnie przyjętym zasadom 
regulującym zwrot produktów. Wysokość miesięcznej 
prowizji Dystrybutora nie będzie uwzględniała zamówień 
Dystrybutora dotyczących zaległych produktów, za które 
Dystrybutor otrzymał zwrot kosztów. Jeżeli wypłata 
prowizji następuje przed zwrotem Dystrybutorowi 
kosztów za zaległe produkty i uwzględnia zamówienie 
obejmujące te zaległe produkty, stosownemu 
pomniejszeniu ulega kolejna wypłacana Dystrybutorowi 
prowizja miesięczna. Jeżeli prowizja uwzględniająca 
zaległe produkty, za które nastąpił zwrot kosztów jest 
ostatnią wypłaconą Dystrybutorowi, Dystrybutor 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić do Spółki 
odpowiednią część otrzymanej wypłaty.

 E.   Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia 
niewysłanego jeszcze produktu zaległego i zwrócenia 
Dystrybutorowi lub Klientowi Preferowanemu 100% ceny 
bez uprzedniego powiadomienia. Spółka ma także prawo 
do swobodnego przedłużania okresu oczekiwania na 
produkt zaległy.

9.  Wzrost cen 
Spółka może zmodyfikować ceny produktów wybranych 
przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego.  
W takim przypadku, Spółka zobowiązana jest pisemnie 
powiadomić Dystrybutora lub Klienta Preferowanego            
o zmianie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.  
O ile Dystrybutor lub Klient Preferowany nie wyda innych 
dyspozycji, Spółka kontynuuje realizowanie zamówienia po 
nowych cenach.

10.  Rezygnacja z udziału w programie ADR i anulowanie 
zamówień

 A.  Spółka może zakończyć obsługę programu ADR  
z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
Spółka ma również prawo wykluczyć Dystrybutora lub 
Klienta Preferowanego z programu ADR i rozwiązać 
niniejszą Umowę, powiadamiając o tym Dystrybutora 
lub Klienta Preferowanego, jeżeli (i) karta kredytowa lub 
autoryzacja banku, przewidziana w niniejszej Umowie 
ADR stracą ważność, zostaną anulowane lub w inny 
sposób ustaną, (ii) Dystrybutor lub Klient Preferowany 
naruszy warunki niniejszej Umowy ADR lub (iii)  
w przypadku Dystrybutora – jeżeli naruszy on warunki 
Umowy Dystrybucyjnej.

 B.   Dystrybutor lub Klient Preferowany ma prawo do 
anulowania swojego zamówienia ADR w dowolnym 
terminie. Spółka anuluje Umowę ADR w ciągu czternastu 
(14) dni od otrzymania pisemnego wniosku  
o rezygnację.

 C.  Spółka, powiadomiwszy o tym z czternastodniowym 
(14) wyprzedzeniem, ma prawo do zmiany warunków 
programu ADR, co dotyczy również, chociaż nie 
wyłącznie, anulowania punktów produktowych 
Dystrybutora lub Klienta Preferowanego. Dystrybutor 
lub Klient Preferowany zrzeka się niniejszym 
jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki, w tym roszczeń 
odszkodowawczych, z tytułu zmiany przez Spółkę 
warunków programu ADR, w tym anulowania punktów 
produktowych Dystrybutora lub Klienta Preferowanego.

11.  Ważność Umowy Dystrybutora 
Warunki określone w niniejszej Umowie ADR pod żadnym 
względem nie zastępują lub modyfikują warunków Umowy 
Dystrybutora zawartej między Dystrybutorem a Spółką.

12.  Przetwarzanie danych osobowych 
Spółka niniejszym oświadcza, że dane osobowe 
Dystrybutora lub Klienta Preferowanego przetwarzane 
są wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy ADR, jak 
również w związku z marketingiem bezpośrednim produktów 
lub usług Spółki. Wszelkie dane osobowe dostarczone 
do Spółki przez Dystrybutora lub Klienta Preferowanego 
są przechowywane w głównej siedzibie Spółki w Stanach 
Zjednoczonych oraz w lokalnym biurze Dystrybutora 
lub Klienta Preferowanego. Dystrybutor lub Klient 
Preferowany ma prawo dostępu i weryfikacji swoich danych 
przechowywanych przez Nu Skin. W tym celu powinien 
skontaktować się ze swoim lokalnym Biurem Obsługi Klienta. 

RENTOWNY PROGRAM AUTOMATYCZNEJ DOSTAWY 

PROSIMY PRZESŁAĆ SWÓJ UZUPEŁNIONY FORMUlARZ DO SWOJEGO lOKAlNEGO BIURA NU SKIN.
NU SKIN EASTERN EUROPE KFT.  •  Alkotás út 48-50, 1123 Budapest, Hungary

Tel: +36 1886 27 60  •  Fax: 0800 111 332  •  E-mail: polandweb@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com


