
Data naşterii (ZI/LUNĂ/AN)

r  Bărbat  r Femeie

ACORD AL RECOMPENSELOR LIVR ĂRII AUTOMATE (ADR)
NU SKIN ENTERPRISES S.R.L. STR. GRIGORE COBALESCU NR. 46, SECTOR 1, BUCURESTI, CAM.13

Numărul cardului de scanare   
Pentru a vă califica pentru beneficiile ADR, comanda minimă trebuie să totalizeze 50 PSV după discount.

Economisiţi Bani!
Beneficiaţi de o reducere de 5% din preţul obişnuit al 
produselor (şi din Volumul Personal din Vânzări - PSV)
Reduceri din taxele de expediere (până la 50% din taxe)
Beneficiaţi de promoţii disponibile doar membrilor cu 
comandă de ADR

Câştigaţi Produse!
Pot fi câştigate până la 900 de puncte de produse pe an.
Câştigaţi 20% din achiziţii în puncte de produse 
răscumpărabile (până la 75 puncte pe lună)
Câştigaţi cu 33% mai multe puncte de produse după 12 
livrări pe ADR

Economisiţi Timp!
Flexibilitate sporită
Vă puteţi manevra contul online 24/7
Aceleaşi produse pot fi livrate lunar automat la uşa Dvs. sau 
modificaţi-vă comanda conform nevoilor Dvs.

2

1 INfORMAţII PERSONALE

SELECţIE DE PRODUSE ADR

Număr ID

Prenume  ......................................................................................................................................................................................................................................................

Nume  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa permanentă  ..................................................................................................................................................................................................................................

Oraş ...............................................................................   Judeţ ...................................................................................   Cod poştal (obligatoriu) .............................................   Ţara – ROMÂNIA

Număr de telefon de zi ..............................................................................................................   Telefon mobil (obligatoriu) .................................................................................................................

E-mail (punerea la dispoziţie a adresei de email ne va permite să vă comunicăm informaţii importante în timp util)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa de expediere (dacă e diferită de cea de mai sus) ..........................................................................................................................................................................................................................

Oraş ...............................................................................   Judeţ ...................................................................................   Cod poştal (obligatoriu) .............................................   Ţara – ROMÂNIA

3 METODA DE PLATĂ

q Am citit şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile acestui Acord.
Conform acestui acord cu Nu Skin Enterpsises Product Inc., sunt de acord ca produsele autorizate să-mi fie livrate lunar automat, conform datelor şi în cantităţile şi metodele 
de plată menţionate mai sus.  Sunt de acord să mă conformez termenilor şi condiţiilor descrise pe pagina următoare.          

Semnătura solicitantului  Numele cu majuscule  Data (ZI/LUNĂ/AN )

5 AgREEMENT AND SIgNATURE

Recompensaţi-vă Azi!

Vă rugăm să completaţi cu MAJUSCULE şi cerneală neagră. Toate informaţiile sunt necesare în cazul în care nu este specificat contrariul. Acest contract este 
valid doar dacă sunt introduse toate datele.

Vă rog să-mi procesaţi comanda: începând cu  ___/___ , şi în fiecare lună de acum înainte, în aceeaşi zi.
Atribuiţi expedierii 5-10 zile lucrătoare, perioada validă de procesare fiind între zilele de 1-25 ale fiecărei luni.

q Posed deja o comandă ADR.  Vă rog să combinaţi aceste articole cu comanda mea ADR existentă. 

TOTAL*
EXPEDIERE ŞI MANIPULARE **

SUMA TOTALĂ

COD DESCRIEREA ARTICOLULUI CANTITATE PREŢ TOTALPSV TOTAL

* Preţul include TVA
** Evitaţi achitarea taxei de manipulare, înscriindu-vă online pe 

www.nuskineurope.com 

 

Opţiuni de plată (alegeţi una)   q VISA    q MasterCard  q Transfer de bani:

Vă rugăm să scrieţi de tipar ............................................................................................................................................................
numele complet al deţinătorului cardului
Nr. card   Data expirării (LUNA/AN)

Codul poştal al deţinătorului cardului   Semnătura deţinătorului cardului

Dacă alegeţi această opţiune, vă rugăm să 
transferaţi banii în contul nostru bancar deschis 
la Citi Bank: 

RO38CITI0000000724731031

A
D

R
_F

O
RM

_R
O

_0
90

8_
PS

   
   

   
   

   
   

   
©

 2
0

0
9 

N
SE

 P
ro

du
ct

s, 
In

c.



A
D

R
_F

O
RM

_R
O

_0
90

8_
PS

   
   

   
©

 2
0

0
9 

N
SE

 P
ro

du
ct

s, 
In

c.

Acest Acord al Recompenselor Livrării Automate (ADR) 
este încheiat între dumneavoastră, în calitate de Distribuitor 
Independent (“Eu” sau “mea/meu” sau “mie” sau “ îmi” 
sau “dumneavoastră” sau “al dumneavoastră”) şi Nu Skin 
Enterprises S.R.L. Str. Grigore Cobalescu nr. 46, sector 
1, Bucuresti, cam.13. Număr de înmatriculare la Registrul 
Comerţului: J40/18971/2005, cod fiscal: RO18119706 CUI: 
18119706, (“Compania”). Înţeleg că programul ADR este un 
program opţional ce îmi permite să plasez o comandă de lungă 
durată, comandă ce îmi va fi expediată convenabil în fiecare 
lună şi care va fi încasată de pe cardul meu de credit, din contul 
de economii sau din contul curent în fiecare lună (dacă nu am 
selecţionat opţiunea de livrare o dată la două luni). 

Semnând acest Acord ADR, sunt de acord cu:

1.  Proceduri de Înscriere 
Pot trimite acest Acord ADR online, prin fax, poştă sau 
depunând o copie tipărită şi semnată în Magazinul de 
Prezentare al Companiei.  

2.  Beneficii Adiţionale.  
  În calitate de Distribuitor sau Client Preferenţial, înţeleg 

faptul că nu este necesară achiziţionarea unui minim de 
produse pentru a participa în programul ADR. Totuşi, în 
cazul în care comanda mea lunară ADR este în valoare sau 
mai mare de 50 de PSV (Volum Personal din Vânzări) după 
discount, atunci voi avea dreptul la următoarele beneficii:  

 (a)  Voi primi 5% discount din preţul en gros şi punctele 
PSV ale produselor din comanda mea ADR, excluzând 
produsele şi pachetele ce nu beneficiază de reducerea 
ADR de 5% (ex. pachete, pachete cu preţ redus, Vitameal 
etc.);

 (b)  Taxe de expediere* reduse cu până la 50% din costurile 
totale de expediere; şi 

 (c)  Voi câştiga puncte de produse ce pot fi răscumpărate 
pentru produse adiţionale. 

Dacă îmi gestionez contul ADR prin fax, email, poştă sau prin 
intermediul Magazinului de Prezentare, se va aplica o taxă de 
manipulare, care are aceeaşi valoare precum taxa de expediere 
ADR redusă.  

* Unele pieţe/regiuni specifice sau insule sunt excluse din acest 
plan de reducere (Islanda, Insulele Canare şi Departamentele 
Franceze).

3.  Puncte de Produse ADR – Achiziţii, Ştergere şi Returnări 
A.  Comenzile lunare ADR pot câştiga puncte de produse ce 

pot fi răscumpărate pentru produse. Punctele de produse 
pot varia şi sunt răscumpărate la o rată de 20 până la 30% 
din valoarea comenzii ADR, înainte de adăugarea taxelor. 
Nu pot câştiga mai mult de 75 de puncte pe lună.  Dacă 
plasez o comandă folosind doar punctele de produse, sau 
combin o comandă de produse obişnuită de mai 

   puţin de 50 PSV şi puncte de produse, atunci voi achita 
costurile de expediere obişnuite; dacă plasez o comandă 
de 50 PSV după discount, sau mai mult, combinată cu 
puncte de produse din comanda ADR existentă, atunci 
voi beneficia de taxe de expediere reduse.  Puteţi afla 
care sunt taxele de expediere din lista de preţuri sau 
contactând Serviciul de Relaţii Clienţi local.

 B.  Înţeleg şi sunt de acord că punctele de produse câştigate, 
ce nu sunt folosite, vor expira automat în cea de-a 13-a 
lună după ce au fost câştigate (“Ştergerea”). Înţeleg şi 
sunt de acord că în cazul în care notific Compania în scris 
în timp de treizeci (30) de zile de la Ştergere şi solicit 
reinstalarea punctelor de produse şterse, atunci punctele 
de produse şterse vor fi reinstalate.

 C.  Nu sunt permise returnări de produse achiziţionate cu 
puncte de produse ADR şi nu se câştigă puncte PSV sau 
GSV (Volum din Vânzările Grupului) pentru produsele 
achiziţionate cu puncte de produse ADR. 

 D.  Returnări 
Cu excepţia produselor achiziţionate cu puncte de 
produse câştigate din achiziţiile ADR, toate produsele 
comandate prin programul ADR pot fi returnate 
Companiei, conform politicii Companiei de returnare a 
produselor (vedeţi paragraful 7 al Politicilor şi Procedurilor 
EU). Vă rugăm să reţineţi că punctele de produse 
câştigate for fi şterse din contul dv. pentru rambursarea 
produselor respective.

 E.  Returnarea Garantată a Banilor 
Compania garantează că, dacă (a) selectez Life Pak®, Life 
Pak® Essentials Super A sau g3* ca produs(e) lunar(e) 
în programul ADR timp de minim trei luni, (b) iar scorul 
carotinoid al pielii mele nu prezintă îmbunătăţiri după ce 
iau Life Pak®, Life Pak® Essentials Super A sau g3* timp de 
90 de zile, atunci Compania îmi va returna banii.

Pentru a citi întregul text al returnării garantate a banilor, vă 
rugăm să faceţi referire la Sumarul Programului European ce 
poate fi găsit în My Office sau contactând Serviciul de Relaţii 
Clienţi local. 

* Pentru disponibilitatea produselor pe piaţa dumneavoastră, 
vă rugăm să consultaţi actuala listă de preţuri din My Office> 
Bibliotecă. 

4.  Plata 
A.  În acest Acord ADR am specificat cantitatea fiecărui 

produs pe care doresc să îl primesc în fiecare lună şi am 
pus la dispoziţia Companiei un card Visa sau MasterCard 
valid, împreună cu data expirării cardului, precum şi 
alte informaţii necesare pentru setarea aranjamentelor 
debitului direct din contul meu personal de economii sau 
contul curent.  Toate produsele pe care le-am comandat 
trebuie achitate în întregime înaintea livrării acestora.

 B.  În cazul în care am selectat cardul de credit ca metodă de 
plată, autorizez Compania sau compania afiliată acesteia 
să încarce cardul meu de credit lunar pentru produsele 
menţionate mai sus. 

5.  Modificarea Adresei 
În cazul în care nu notific Compania în scris prin poştă, fax 
sau online asupra modificării adresei mele cu cel puţin 14 
zile înaintea datei alese de procesare a comenzii, produsele 
selectate îmi vor fi trimise în fiecare lună la adresa oferită.  
Compania va efectua ajustările specificate în notificarea mea 
scrisă nu mai târziu de 14 zile de la primirea notificării.

6.  Modificările comenzii 
În cazul în care nu notific Compania în scris prin poştă, fax 
sau online asupra oricăror modificări ale comenzii mele cu 
cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei alese de procesare, 
produsele selectate îmi vor fi trimise în fiecare lună la adresa 
oferită.  Compania va face ajustările specificate în notificarea 
mea scrisă nu mai târziu de patru (4) zile lucrătoare înaintea 
procesării de la data primirii acestei notificări la timp. În cazul 
în care este vorba de debit direct, vă rugăm să contactaţi 
Serviciul de Relaţii Clienţi local pentru mai multe informaţii 
legate de metoda de plată şi termenele limită.

7.  Produse Retrase 
Produsele pe care le-am selectat pot fi retrase de către 
Companie. În cazul în care sunt retrase, Compania mă va 
notifica în scris cu cel puţin 30 de zile înaintea retragerii 
produselor şi va continua să îmi trimită produsele selectate 
rămase în Acordul meu ADR.  Pot selecta alte produse 
pentru a le înlocui cu cele retrase; dacă selectez alte produse, 
voi notifica în scris Compania în legătură cu tipul şi volumul 
produselor selectate cu cel puţin 30 de zile înaintea livrării.  
Preţurile de achiziţie şi taxele de expediere for fi modificate 
automat pentru a reflecta modificările comenzii mele.

8.  Opţiune Comenzii Întârziate 
A.  Produsele ce vor fi disponibile pentru comanda întârziată 

a Distribuitorului sau Clientului Preferenţial sunt la 
discreţia Companiei. În cele mai multe cazuri, produsele 
disponibile pentru comanda întârziată sunt cel mai bine 
vândute produse şi se aşteaptă că acestea vor exista în 
stoc din nou în termen de 14 zile. Produsul întârziat va fi 
expediat Distribuitorului sau Clientului Preferenţial de 
îndată ce este disponibil în depozitul local.

 B.  Atunci când un Distribuitor sau Client Preferenţial solicită 
ca un produs întârziat să fie adăugat comenzii de produse, 
este de acord să achite produsul la început cu excepţia că 
îl va primi mai târziu.

 C.  La încheierea cu succes a unei comenzi de produse ce 
include produse întârziate, plata, volumul personal al 
întregii comenzi, incluzând produsele întârziate, vor conta 
pentru comisionul din luna comenzii.

 D.  În orice moment înaintea expedierii produsului întârziat, 
Distribuitorul sau Clientul Preferenţial poate solicita, şi i 

se va aproba, rambursarea de 100% a produsului întârziat. 
Restul comenzii reprezintă subiectul politicilor actuale de 
returnare.

 E.  Compania îşi rezervă dreptul de a anula sau rambursa 
(100%) un produs întârziat neexpediat fără notificarea 
prealabilă a Distribuitorului sau Clientului Preferenţial. 
Compania poate, de asemenea, să extindă data anticipată 
a disponibilităţii dacă este nevoie.

9.   Mărirea Preţurilor 
Compania poate modifica preţul produselor selectate 
de mine.  Dacă preţul unui anume produs creşte, atunci 
Compania mă va notifica în scris cu 30 de zile înaintea 
măririi preţului, şi în cazul în care nu ofer alte instrucţiuni, va 
continua să îmi trimită produsele selectate la preţ mărit.  

10.  Terminarea Programului ADR sau a Comenzilor 
A.  Compania poate termina programul ADR la 14 zile după 

notificarea scrisă. Compania poate, de asemenea, termina 
cu efect imediat dreptul meu de a participa în Programul 
ADR şi acest Acord ADR şi mă va notifica în legătură cu 
această terminare dacă (i) cardul de credit sau autorizarea 
bancară oferite în acest Acordul ADR expiră, sunt anulate 
sau încheiate, (ii) încalc termenii şi condiţiile acestui Acord 
ADR, sau (iii) dacă sunt Distribuitor, dacă încalc termenii 
şi condiţiile Acordului Distribuitorului.  

 B.  Îmi pot anula comanda ADR în scris oricând. Compania 
va anula Acordul meu ADR în 14 zile de la data primirii 
notificării mele scrise.

  C.  Compania poate modifica în mod unilateral termenii şi 
condiţiile acestui program ADR, incluzând, fără limitare, 
expirarea punctelor de produse ale distribuitorilor, în baza 
unei notificări prelabile scrise de 14 zile.

11.  Nu Includ Modificări ale Acordului Distribuitorului 
Termenii şi condiţiile din acest Acord ADR nu înlocuiesc sau 
modifică în niciun fel termenii şi condiţiile Acordului meu de 
Distribuitor.   

12.  Colectarea Informaţiilor Personale 
Compania, părintele acesteia, companiile afiliate şi 
subsidiare (“Nu Skin”) sunt conştiente de şi vă înţeleg 
îngrijorarea în legătură cu modul în care sunt colectate, 
folosite şi transmise informaţiile dumneavoastră ca rezultat 
al participării dumneavoastră în programul ADR. Nu 
Skin vă respectă intimitatea şi şi-a luat angajamentul de 
a proteja intimitatea clienţilor produselor şi serviciilor Nu 
Skin. Nu Skin colectează şi păstrează informaţiile primite 
de la dv. pentru a vă oferi beneficiile calităţii de Distribuitor 
şi pentru a vă trimite informaţii legate de (I) produse şi 
oferte promoţionale, (II) relaţiile Distribuitorilor/Clienţilor 
Preferenţiali, (III) referinţele Clienţilor, precum şi (IV) alte 
probleme relevante legate de afacere. Toate informaţiile 
oferite de dv. vor fi păstrate de Nu Skin la sediul central al 
corporaţiei din Statele Unite, la sediile regionale şi/sau la 
companiile locale afiliate din ţara dv. de rezidenţă. Aveţi 
dreptul de a vă accesa şi corecta informaţiile personale 
deţinute de Nu Skin contactând Serviciul de Relaţii Clienţi 
al ţării dv. de rezidenţă. Societate înregistrată la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal din România sub nr. 11459.

RECOMPENSELE LIVRĂRII AUTOMATE (ADR) TERMENI ŞI CONDIţII 

VĂ RUgĂM SĂ TRIMITEţI fORMULARUL COMPLETAT OfICIULUI LOCAL NU SKIN:
NU SkIN EASTERN EUROPE kft.  •  1123 Budapesta, Alkotás út 48-50., Ungaria.     

Tel: 00800895185 sau 003618862750  •  Fax: 00800895186  •  E-mail: romaniaweb@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com


