AUTOMATIC DELIVERY REWARDS (ADR)AV TAL

Nu Skin Enterprises Product Inc., a Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, U.S.A.

Belöna dig själv idag!
Spara pengar!

Få 5% rabatt på vanliga produkter (och på PSV)
Reducerad fraktkostnad (så mycket som 50% billigare)
Få speciella erbjudanden som ADR-medlem

Tjäna produkter!

Tjäna upp till 900 produktpoäng per år
Få 20% av dina inköp i produktpoäng som du kan lösa in
(upp till 75 i månaden)
Tjäna 33% mer produktpoäng efter 12 leveranser på
ADR

Tjäna tid!

Större flexibilitet
Hantera ditt konto online dygnet runt
Få samma produkter levererade till din dörr automatiskt
varje månad eller justera din order efter dina behov

Vänligen TEXTA MED VERSALER i svart. All information ska fyllas i om annat inte anges. Avtalet är endast giltigt om alla fält är ifyllda.
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PERSONLIG INFORMATION
ID-nummer

r Man r Kvinna

Förnamn .................................................................................................................................................................................................................................................

Födelsedatum (DD/MM/ÅÅ)

Efternamn ................................................................................................................................................................................................................................................
Hemadress ................................................................................................................................................................................................................................................

Ort ............................................................................................................................................................................................................. Postnummer ........................................... Land – Sverige
Telefonnummer dagtid ................................................................................................................. Mobiltelefonnummer (valfritt) ......................................................................................................
E-mail (din e-mailadress gör det enklare för oss att kommunicera viktig information samt uppdateringar i god tid)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Leveransadress (om ej densamma som ovanstående) ...........................................................................................................................................................................................................................
Ort ............................................................................................................................................................................................................. Postnummer ........................................... Land – Sverige
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ADR: VÄLJ PRODUKTER
Skannerkortsnr
ADR ska bestå av minst 50 PSV efter rabatt för att fördelarna ska börja gälla.
ART.NR

ANTAL

PRODUKT

TOTAL PSV

TOTALT PRIS

TOTALT*

Expediera min beställning med start den ___/___ och därefter på samma dag varje månad.
Leveranstid: 5 - 10 dagar. Giltiga expedieringsdatum: mellan den 1:a och den 25:e varje månad.

FRAKT OCH ADM.AVGIFT**

q Jag har redan en ADR. Var god lägg dessa artiklar till min befintliga ADR-order.

TOTALT ATT BETALA
*Pris inkl. moms
**Slipp administrationsavgift, registrera dig via www.nuskineurope.com

BETALMETOD
Betalmetod (välj ett alternativ)

q VISA

q MasterCard/EuroCard

q
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Kortnummer

Utgångsdatum (MM/ÅÅ)

Kortinnehavarens postnummer

Kortinnehavares namnteckning

© 2009 NSE Products, Inc.

Texta kortinnehavarens fullständiga namn............................................................................................................................................

Autogiro (behandlingen för Autogiro tar
ca 2-3 veckor. Vänligen kontakta det lokala
kontoret för ytterligare information rörande
anmälningen.)

AVTAL OCH UNDERTECKNANDE

q Med min namnteckning bedyrar jag att jag läst och godkänt regler och villkor för detta kontrakt.

I enlighet med detta avtal ingånget med Nu Skin Enterprises Product Inc., medger jag att jag godkänt att produkter levereras till mig automatiskt varje månad i enlighet med
de datum, kvantiteter och betalningsmetoder som jag valt ovan. Jag medger att jag därmed är bunden av de bestämmelser och villkor som anges på nästa sida.
Sökandes namnteckning

Texta namn

Datum (DD/MM/ÅÅ)

ADR _ FORM _ SE_0908_ PS
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Regler och villkor för ADR

1.	Registrering
Jag kan registrera detta ADR-avtal via internet, fax eller brev
eller genom att inlämna ett undertecknat avtal i företagets
Concept Store.
2.	Ytterligare fördelar
Som distributör eller kund är jag införstådd med det
inte finns någon minimigräns för produktinköp i ADRprogrammet. Men om min ADR-beställning är större än 50
PSV efter rabatt är jag berättigad till följande fördelar:
(a)	Jag får 5% rabatt på inköpspris och PSV på produkter på
min ADR, förutom produkter och paket som inte omfattas
av ADR-rabatten på 5% (d.v.s. kits, rabatterade paket,
VitaMeal etc.);
(b)	Rabatterad fraktkostnad* på upp till 50% av total frakt;
och
(c)	Jag intjänar produktpoäng som kan lösas in mot
ytterligare produkter.
Om jag hanterar min ADR via fax, email, brev eller via en
Concept Store tillkommer en administrationskostnad på exakt
samma belopp som den rabatterade ADR-frakten.
*För vissa marknader/specifika marknader eller öar gäller
inte rabatten: Island, Kanarieöarna och franskt utländskt
territorium).
3.	A DR Produktpoäng – inköp, förfallna poäng och returer
A. På mina månatliga ADR-beställningar tjänar jag
produktpoäng som i sin tur kan bytas mot produkter.
Produktpoängen varierar och intjänas på 20 till 30% av
ADR:s värde innan moms. Jag kan maximalt intjäna 75
produktpoäng per månad. Om jag gör en beställning
med enbart produktpoäng eller kombinerar en ordinarie
beställning bestående av mindre än 50 PSV och
produktpoäng, betalar jag ordinarie frakt. Beställer jag
för 50 PSV eller mer tillsammans med produktpoäng
på en existerande ADR får jag rabatterad frakt.
Fraktkostnaderna finns tryckta på prislistor och kan även
erhållas från kundservice.
B.	Jag är införstådd med att de produktpoäng jag tjänar
automatiskt förfaller den 13:e månaden efter att de
intjänats om jag inte använder dessa. Jag är införstådd
med att jag kan återfå produktpoängen om jag
underrättar företaget inom trettio (30) dagar efter att
dessa förfallit och begär dem tillbaka.
C.	I nga returer tillåts på produkter som köpts med
produktpoäng från ADR. Ingen PSV eller GSV intjänas
heller för dessa produkter.
D.	Returer
Bortsett från produkter köpta för produktpoäng, kan
produkter beställda genom ADR-programmet returneras
till företaget enligt gängse returpolicy (se paragraf 7 i EU
Policy & procedurer). Observera att när du returnerar
produkter kommer även intjänade produktpoäng för
dessa att raderas från ditt konto.
E.	N öjd kund-garanti
		Företaget garanterar att om jag (a) har Life Pak®,
Life Pak® Essentials Super A eller g3* som månatliga
produkter på ADR i minst tre månader och (b) mitt värde
för hudkarotenoider inte förbättrats efter att jag ätit
nämnda produkter* i 90 dagar, återbetalar företaget mina
kostnader.
Se summering av europeiska programmet på My Office eller
kontakta din lokala kundservice för fullständig information av
Nöjd kund-garantin.

4.	B etalning
A.	I ADR-avtalet har jag specificerat antal och produkter
som jag önskar beställa varje månad. Jag har även
lämnat fullständiga kreditkortsuppgifter för VISA eller
MasterCard och annan nödvändig information till
företaget så att automatisk betalning kan ske från mitt
konto. Alla produkter som jag beställt måste vara helt
betalda innan försändelsen skickas ut.
B.	O m jag valt att betala med kreditkort så ger jag härmed
företaget eller dess filialer mitt godkännande att varje
månad dra beloppet från mitt konto för ovan specificerade
produkter.
5.	Adressändring
Om jag inte skriftligen underrättar företaget via brev,
fax eller internet om adressändring minst 14 dagar innan
ordinarie expedieringsdatum, så kommer de produkter jag
valt att skickas till samma adress varje månad. Företaget
ändrar adress efter mina önskemål senast 14 dagar efter att
de underrättats därom.
6.	Ä ndra i beställning
Om jag inte skriftligen underrättar företaget via brev, fax
eller internet om ändring i beställningen minst fyra (4)
dagar innan ordinarie expedieringsdatum, så kommer
de produkter jag valt att skickas till den av mig uppgivna
adressen varje månad. Företaget ändrar i beställningen enligt
mina skriftliga önskemål inom fyra (4) arbetsdagar innan
expedieringsdatum om de mottagit ändringen i tid. I de fall
då direktdebitering sker, vänligen kontakta kundservice för
ytterligare detaljer om betalningsmetoder och sista datum.
7.	Produkter som utgått
De specifika produkter jag valt kan utgå. Om produkterna
utgår ska företaget underrätta mig härom minst 30 dagar
innan de upphör. Företaget ska även fortsätta att sända
mig övriga produkter enligt mitt ADR-avtal. Jag kan välja
andra produkter för att ersätta de som utgått. Väljer jag
andra produkter ska jag skriftligen underrätta företaget om
produkter och antal minst 30 dagar innan leverans. Inköpspris
och frakt regleras automatiskt efter ändringarna i min
beställning.

verkan uppsäga min rätt att deltaga i ADR-programmet
och föreliggande avtal och meddela mig därom ifall (i)
kreditkort eller bankauktorisering enligt avtal förfaller,
sägs upp eller på annat sätt upphör, (ii) jag inte följer
regler och villkor enligt ADR-avtal, eller (iii) om jag som
distributör inte följer regler och villkor i distributörsavtalet.
B.	Jag kan närsomhelst skriftligen säga upp min ADR.
Företaget inställer min ADR inom 14 dagar efter att de
mottagit min skriftliga uppsägning.
C.	Företaget äger rätt att med 14 dagars varsel ändra regler
och villkor i ADR-programmet, inklusive upphävandet av
produktpoäng för distributörer.
11.	I ngen ändring av distributörsavtal
Regler och villkor i detta ADR-avtal ersätter eller ändrar inte
på något sätt regler och villkor i mitt distributörsavtal.
12.	Personuppgifter
Företaget och dess dotterbolag och filialer, (“Nu Skin”),
är medvetna om att du som deltar i ADR-programmet
utlämnar privata uppgifter och att företaget har ansvar för
hur informationen samlas in, används och delas.
Nu
Skin respekterar sina konsumenters uppgifter och skyddar
dessa vid köp av produkter och tjänster. För att kunna
ge dig fördelar som distributör och kommunicera (I)
kampanjer och produkterbjudanden, (II) distributörs-/
kundrelaterade frågor, (III) kundhänvisningar och (IV) andra
relevanta verksamhetsärenden, samlar Nu Skin in vissa
personuppgifter. All information som du lämnar förvaras
av Nu Skin vid dess högkvarter i USA, dess regionala
huvudkontor och/eller lokala filialer i ditt hemland. Du har
rätt att få tillgång till och rätta dina personuppgifter som
Nu Skin har, i överensstämmelse med kraven i
persondatalagen. Detta gör du genom att kontakta
kundservice för ditt land.

8.	Restnotering
A.	Det är företaget som avgör vilka produkter som kan
restnoteras för en distributör. I de flesta fall gäller
restnoteringar storsäljande produkter och förväntas
vanligen vara i lager inom 14 dagar. Restnoterade
produkter skickas ut till distributör eller kund så snart som
möjligt från lokalt lager.
B.	N är en distributör eller kund begär att restnoterade
produkter ska läggas till deras beställning, godkänner de
att betala direkt och mottaga produkten senare.
C.	S å snart en beställning, inklusive restnoterade produkter,
genomförts och betalats, kommer hela beställningens
personliga volym att räknas in i provisionen för månaden.
D.	Kunden eller distributören kan närsomhelst begära
att få pengarna tillbaka för en restnoterad produkt, så
länge som begäran inkommer innan leveransen skickats
ut. Detta gäller restnoterade produkter och företaget
betalar tillbaka hela summan för dessa. För den övriga
beställningen gäller returpolicyn.
E.	Företaget reserverar sig rätten att avlysa och återbetala
hela summan för ej levererade restnoterade produkter
utan föregående varning gentemot kund eller distributör.
Företaget kan även förlänga datum för när produkten
väntas vara i lager.
9.	Prisökningar
Företaget kan ändra priserna för de produkter jag valt. Om
priset för en produkt skulle öka, ska företaget skriftligen
underrätta mig minst 30 dagar innan prisökningen träder
i kraft. Om jag då inte ger direktiv om att upphöra med
produkten, fortsätter företaget min leverans som vanligt till
det högre priset.
10.	U ppsägning av ADR-programmet eller beställningar
A. Företaget kan upphäva ADR-programmet med 14 dagars
skriftligt varsel. Företaget kan också med omedelbar

VÄNLIGEN SKICKA IFYLLT FORMULÄR TILL LOKALKONTORET:
Nu Skin Scandinavia A/S • Sydhavns Plads 12, 2450 København SV, Danmark
Tel: 02 07 96 557 • Fax: 02 07 96 398 • E-mail: sweden@nuskin.com • www.nuskineurope.com

© 2009 NSE Products, Inc.

Genom att underteckna detta ADR-avtal, godkänner jag
följande:

*S e nuvarande prislista på My Office>Bibliotek för vilka
produkter som finns tillgängliga på din marknad.

ADR _ FORM _ SE_0908_ PS

Detta ADR-avtal ingås mellan dig som oberoende distributör
(“ jag” eller “mig” eller “du” eller “dig”) och Nu Skin Enterprises
United States, Inc., a Delaware Corporation, 75 West Center
Street, Provo, Utah 84601. Momsreg.nr: NL8039.25.372.B.01
(“företaget”). Jag är införstådd med att ADR är ett frivilligt
program som gör det möjligt för mig att ha en stående
beställning hos företaget som skickas till mig varje månad.
Betalningen för densamma dras från mitt kreditkort eller
bankkonto varje månad (om jag inte valt alternativet med
leverans varannan månad).

