
Dátum narodenia (DD/MM/RR)

r Muž  r Žena

ZMLUVA PRÉMIOVEJ DONÁŠKOVEJ OBJEDNÁVKY (ADR)
NU SKIN ENTERPRISES PRODUCT INC., A DELAWARE CORPORATION, 75 WEST CENTER STREET, PROVO, UTAH 84601, U.S.A.

Číslo skenovej karty   
Na to, aby ste sa mohli kvalifikovať na výhody ADR, mimimálna hodnota objednávky musí byť 50 PSV po zľave.

Ušetrite peniaze!
Získajte 5% zľavu na pravidelné ceny produktov  
(a osobnú bodovú hodnotu (PSV)
Znížené poplatky za doručenie (až do 50%) 
Získajte výhody určené jedine pre členov ADR 

Získajte produkty!
Získajte až do 900 produktových bodov za rok
Získajte 20% z vašich nákupov vo forme využiteľných 
produktových bodov (až do 75 za mesiac)
Získajte 33% vo forme produktových bodov po 12. 
doručeniach s ADR
 

Ušetrite čas!
Zvýšená flexibilita
Správa vášho účtu on-line 24/7
Nechajte si automaticky doručiť produkty až k dverám  
každý mesiac alebo si prispôsobte vašu objednávku 
podľa potrieb
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1 OSOBNÉ INFORMÁCIE

ADR VÝBER PRODUKTOV

ID číslo

Krstné meno..........................................................................................................................................................................................................................................

Priezvisko ...............................................................................................................................................................................................................................................

Trvalé bydlisko ......................................................................................................................................................................................................................................

Obec / Mesto ......................................................................................... Kraj ................................................................................................ PSČ ........................................... Štát – SLOVENSKO

Telefónne číslo počas dňa ...................................................................................................................  Telefónne číslo na mobil ..........................................................................................................

E-mail (Tým, že nám poskytnete Vašu osobnú emailovú adresu, umožníte nám, aby sme Vám zasielali najpodstatnejšie informácie a aktualizácie rýchlo a efektívne.)

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

Dodacia adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska) ....................................................................................................................................................................................................................

Obec / Mesto ......................................................................................... Kraj ................................................................................................ PSČ ........................................... Štát – SLOVENSKO

Možnosti platby (vyberte jednu)  q VISA q MasterCard q   Prevod (Ak si zvolíte platiť prevodom, prosím, použite nasledovné číslo účtu: 
    2109800000/8130)
   
 Prosím, uveďte celé meno držiteľa karty paličkovým písmom ..............................................................................................................................................................................................................

Číslo karty   Platnosť (MM/RR) Podpis majiteľa karty

PSČ držiteľa karty 

3 SPÔSOB PLATBY

q  Akékoľvek otázky neuvedené v tejto Zmluve budú posudzované podľa príslušných maďarských právnych predpisov, najmä Zákona IV z roku 1959 Občiansky zákonník.
Na základe tejto Zmluvy s Nu Skin Enterprises Product Inc., súhlasím, že som autorizoval automatické doručenie produktov každý mesiac v zhode s dňami a v množstve a 
podľa spôsobu platby uvedenej vyššie. Súhlasím byť   viazaný zmluvnými podmienkami na nasledovnej strane.

Podpis žiadateľa Uveďte meno tlačeným písmom Dátum (DD/MM/ RR)

4 ZMLUVA A PODPIS

Odmeňte sa ešte dnes!

Prosím, vyplňte PALIČKOVÝM PÍSMOM a čiernym perom. Uveďte všetky potrebné informácie, pokiaľ nie je stanovené inak. Táto zmluva je platná iba vtedy, ak 
sú vyplnené všetky požadované informácie.

Prosím, spracujte moju objednávku: Začatím od ___/___ a od tej doby každý mesiac v rovnaký deň.
Doručenie môže trvať 5-10 pracovných dní, platné dni spracovania môžu byť od 1-25 deň v mesiaci.

q Už mám ADR objednávku. Prosím, skombinujte tieto položky s mojou existujúcou ADR objednávkou.

SPOLU*

MANIPULAČNÝ POPLATOK  
A POPLATOK ZA DORUČENIE**

CELKOVÁ ČIASTKA

 KÓD OPIS POLOŽKY MNOŽSTVO CELKOVÁ SUMAPSV SPOLU

* Táto cena zahŕňa  DPH
** Zrušte registračný poplatok prihlásením sa on-line  

cez www.nuskineurope.com
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Toto je zmluva Prémiového donáškového programu (ADR) 
medzi Vami, ako Nezávislým Distribútorom(„ja” alebo „Vy“) a 
NSE Products, Inc., a Delaware corporation, 75 West Center 
Street, Provo, Utah 84601, číslo DPH: NL8039.25.372.B.01 
(“Spoločnosť”). Beriem na vedomie, že ADR program je 
voliteľný program, ktorý mi umožňuje zadať bežnú objednávku 
u Spoločnosti, ktorá bude výhodne doručená každý mesiac 
a  sťahovaná z kreditnej karty, bankového účtu,  bežného účtu  
pravidelne každý mesiac (pokiaľ som si nevybral (a) možnosť 
doručenia každý druhý mesiac). 

Podpísaním tejto zmluvy súhlasím s nižšie uvedeným:

1.  Registrácia 
Mám možnosť predložiť túto ADR Zmluvu on-line, faxom, 
poštou alebo rukopisom podpísanú Zmluvu zaniesť do Walk-
in Spoločnosti. 

2.  Dodatočné výhody 
Či už ako Nezávislý Distribútor alebo Prednostný Zákazník 
beriem na vedomie, že sa nevyžaduje minimálny nákup 
produktov za účelom zúčastnenia sa ADR programu. Avšak 
ak moja mesačná ADR objednávka má hodnotu 50 PSV 
(osobná bodová hodnota) alebo viac, budem mať možnosť 
získať nasledovné výhody:  

 (a)  5% zľavu na veľkoobchodné ceny a PSV produktov v 
mojej objednávke, s výnimkou produktov a balíčkov na 
ktoré sa nevzťahuje 5% ADR zľava (balíčky, zľavnené 
balíky, Vitameal, atď.) ;

 (b)  Doručenie so zľavou* až do výšky 50% z celkového 
nákladu za doručenie; a 

 (c)  Možnosť získania produktových bodov, ktoré môžu byť 
zamenené za produkty. 

V prípade spravovania ADR účtu faxom, e-mailom, poštou 
alebo prostredníctvom walk-in, sa na objednávky bude 
vzťahovať manipulačný poplatok v rovnakej výške ako je 
zľavnená ADR suma za doručenie.  

* Niektoré trhy/špecifické regióny sú vylúčené z tohto 
zľavneného plánu (Island, Kanárske ostrovy a francúzske 
zámorské územia).

3.  ADR produktové body – Nákup, Vymazanie a Vrátenie 
A.  Moje mesačné ADR objednávky môžu získať produktové 

body, ktoré môžu byť zamenené za produkty. 
Produktové body sa líšia a sú získané na základe 20 až 
30% hodnoty objednávky ADR pred zdanením. Môžete 
získať najviac 75 produktových bodov za mesiac. Ak 
si umiestnim objednávku jedine za produktové body, 
alebo skombinujem pravidelnú objednávku produktov v 
menšej hodnote než 50 PSV a produktové body, potom 
budem platiť pravidelný poplatok za doručenie ; ak si 
zadám objednávku v hodnote 50 PSV po zľave alebo viac 
kombinovane s produktovými bodmi svojho existujúceho 
ADR, získam nižšiu cenu za poplatok. Ceny za doručenie 
sú uvedené na cenníku alebo kontaktujte vašu miestnu 
zákaznícku podporu. 

 B.  Beriem na vedomie a súhlasím, že získané produktové 
body, ktoré nebudú využité automaticky prepadnú v prvý 
deň 13. mesiaca ich získania („Zmazanie“). Beriem na 
vedomie a súhlasím, že ak oznámim Spoločnosti v lehote 
tridsiatich (30) dní od Zmazania, že žiadam obnovenie 
zmazaných produktových bodov, zmazané produktové 
body budú vrátené.

 C.  Nie sú povolené žiadne vrátenia produktov zakúpené s 
ADR produktovými bodmi, a za produkty zaobstarané 
využitím ADR produktových bodov nezískate PSV ani 
GSV (Bodovú hodnotu skupiny). 

 D.  Vrátenie produktov 
S výnimkou produktov zakúpených produktovými bodmi 
získanými ADR nákupom, všetky produkty objednané cez 
ADR program môžu byť vrátené Spoločnosti na základe 
postupov o vrátení produktov (viď paragraf 7 EU Politiky 
a Postupov) Prosím, uvedomte si, že z Vášho ID budú 
odpočítané produktové body, ktoré súvysia s vráteným 
tovarom.

 E.  Garancia vrátenia peňazí 
Spoločnosť Vám zaručí ak si vyberiete (a) Life Pak®, 
Life Pak® Essentials Super A alebo g3*ako mesačný(é) 
produkt(y) vrámci ADR programu po obdobie aspoň 
troch mesiacov, (b) ak sa skóre Vašich karotenoidov v 
pokožke nezlepší po užívaní Life Pak®, Life Pak® Essentials 
Super A alebo g3* po dobu 90 dní, vrátenie Vašich peňazí.

Pre úplné znenie garancie vrátenia peňazí si, prezrite program v 
Európe  v My Office alebo konatktujte vašu miestnu zákaznícku 
podporu. 

* Pre dostupnosť produktov na Vašom trhu si, prezrite súčasný 
cenník v My Office> Knižnica. 

4.  Platba 
A.  V tejto ADR Zmluve som uviedol (a) množstvo každého 

produktu, ktorý si želám obdržať každý mesiac a poskytol 
(la) som údaje Spoločnosti o platných kreditných kartách 
Visa alebo MasterCard spolu s dátumom platnosti  a 
všetky iné informácie potrebné na stiahnutie náležitej 
sumy z môjho účtu. Všetky mnou objednané produkty 
musia byť plne hradené pred ich doručením.

 B.  Ak si vyberiem spôsob platby kreditnou kartou, 
oprávňujem Spoločnosť sťahovať náležitú sumu každý 
mesiac pre vyššie špecifikované produkty.

5.  Zmena adresy 
S výnimkou ak budem informovať Spoločnosť písomne, 
faxom, on-line o zmene mojej adresy najmenej 14 dní pred 
určeným dátumom spracovania, mnou vybrané produkty 
budú každý mesiac zaslané na mnou uvedenú adresu. 
Spoločnosť uskutoční úpravy špecifikované v mojom 
písomnom oznámení najneskôr do 14. dní po obdržaní 
takéhoto oznámenia.

6.  Zmena objednávky 
Mnou vybraté produkty budú každý mesiac zaslané na 
mnou uvedenú adresu, pokiaľ neoznámim Spoločnosti 
písomne, faxom alebo on-line zmeny v mojej objednávke 
najmenej štyri (4)  pracovné dni pred stanoveným dátumom 
spracovania. Spoločnosť uskutoční úpravy špecifikované v 
mojom písomnom oznámení najneskôr štyri (4) pracovné 
dni po obdržaní takéhoto oznámenia. V prípade, že ide o 
bezhotovostnú platbu, prosíme kontaktujte Vašu miestnu 
zákaznícku podporu pre viac informácií o možnostiach platby 
a uzávierok. 

7.  Zrušené produkty  
Produkty, ktoré som si vybral (a) môžu byť zrušené 
Spoločnosťou. Ak budú zrušené, Spoločnosť mi to písomne 
oznámi aspoň 30 dní pred zrušením produktu a bude 
pokračovať doručovaním zostávajúcich  produktov mojej 
ADR Zmluvy.  Mám možnosť vybrať si iné produkty ako 
náhradu za zrušené produkty; ak si vyberiem produkty, 
písomne oznámim Spoločnosti typ a množstvo vybraných 
produktov aspoň 30 dní pred doručením. Obstarávacia 
cena a poplatky za doručenie budú automaticky zmenené 
odzrkadľujúc zmenu mojej objednávky.

8.  Možnosti dodatočnej objednávky 
A.  Je na rozhodní Spoločnosti, ktoré produkty budú 

dostupné pre dodatočnú objednávku pre Nezávislých 
Distribútorov a Prednostných zákazníkov. V najčastejších 
prípadoch produkty dostupné na dodatočnú objednávku 
sú najpredávanejšími produktmi a sú na sklade v priebehu 
14. dní. Produkt dodatočnej objednávky bude zaslaný 
Nezávislému Distribútorovi alebo Prednostnému 
zákazníkovi akonáhle bude dostupný na sklade.

 B.  Ak si Nezávislý Distribútor alebo Prednostný zákazník želá 
dodatočný produkt pridať do produktovej objednávky, 
súhlasí so zaplatením zálohy pre produkt, ktorý obdrží 
neskôr.

 C.  Na základe úspešného dokončenia objednávky produktov, 
ktorá zahŕňa aj dodatočne objednaný produkt, vrátane 
platby, celková hodnota celej objednávky vrátane 
dodatočne objednaného produktu bude zarátaná do 
mesiaca objednávky pre vyplatenie provízií.

 D.  Kedykoľvek pred doručením dodatočne objednaných 
produktov  môže Nezávislý Distribútor alebo Prednostný 
zákazník požiadať o 100% vrátenie peňazí jedine na 
dodatočne objednané produkty. Zvyšok objednávky je 
predmetom súčasného postupu vrátenia tovaru.

 E.  Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť a refundovať (100%) 
na nedoručené dodatočne objednané produkty bez 
oznámenia Prednostnému zákazníkovi alebo Nezávislému 
Distribútorovi. Spoločnosť môže podľa potreby predĺžiť 
očakávaný dátum dostupnosti.

9.  Nárast cien 
Spoločnosť má možnosť zvýšiť cenu produktov, ktoré som 
si vybral (a). V prípade, že cena špecifického produktu 
sa zvýšila , Spoločnosť mi pošle písomné oznámenie 
najmenej 30 dní pred zvýšením ceny, a bude pokračovať v 
posielaní vybraných produktov za zvýšenú cenu Spoločnosť 
nedostane odo mňa iné inštrukcie.

10.  Ukončenie ADR programu alebo objednávok 
A.  Spoločnosť môže ukončiť ADR program so 14 dňovým 

písomným oznámením. Spoločnosť môže taktiež 
okamžite ukončiť moje oprávnenie zúčastnenia sa na 
ADR programe a túto ADR Zmluvu, a upovedomiť ma o 
ukončení ak (i) sa autorizácia kreditnej karty alebo bankové 
oprávnenie tejto ADR Zmluvy skončí, je zrušené alebo 
ukončené iným spôsobom ,(ii) poruším podmienky ADR 
Zmluvy alebo (iii) v prípade, že som Nezávislý Distribútor, 
a porušil (a) som Zmluvné podmienky svojej Distribučnej 
zmluvy. 

 B.  Mám možnosť kedykoľvek zrušiť svoju ADR objednávku 
písomným oznámením. Spoločnosť zruší moju ADR 
Zmluvu v priebehu 14. dní po obdržaní písomného 
oznámenia.

 C.  So 14. dňovým písomným oznámením môže Spoločnosť 
zmeniť Zmluvné podmienky tohto ADR programu, 
vrátane, , ale nielen expirácie produktových bodov pre 
Nezávislých Distribútorov.

11.  Žiadne úpravy Distribútorskej Zmluvy  
Zmluvné podmienky obsiahnuté v tejto ADR Zmluve 
nenahradia alebo neupravia žiadnym spôsobom Zmluvné 
podmienky Distribučnej zmluvy.  

12.  Zhromaždenie osobných údajov 
Spoločnosť, jej materské, pridružené spoločnosti a pobočky 
(“Nu Skin”) zhromažďujú, používajú a spracúvajú Vaše 
osobné údaje ako výsledok Vášho zúčastnenia sa na tomto 
ADR programme. Nu Skin respešpektuje Vaše súkromie 
a je zaviazaný chrániť súkromie spotrebiteľov a produkty a 
služby Nu Skin. Súhlasím a dávam povolenie na to, aby Nu 
Skin zhromažďoval, používal a spracúval moje osobné údaje 
špecifikované v tejto ADR Zmluve, ako aj moje osobné 
údaje zhromaždené počas plnenia tejto ADR Zmluvy, ktoré 
sú potrebné pre Nu Skin za účelom poskytnutia výhod 
pre Nezávislých Distribútorov a za účelom komunikácie 
s vami (I) poskytnutím akciových ponúk a produktov, (II) 
Distribútorských/Zákazníckych vzťahov , (III) Zákazníckych 
odkazov, a (IV) iných dôležitých obchodných záležitostí , 
a to po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel spracovávania 
týchto údajov. Súhlasím a dávam povolenie na to, že moje 
zhromaždené osobné údaje môžu byť prenesenémimo 
Slovenskú republiku a mimo Európskeho ekonomického 
priestoru do riaditeľstva. Nu Skin do jeho regionálnych 
riaditeľstiev a/alebo do jeho miestnych pobočiek v mieste 
môjho bydliska. Beriem na vedomie, že mám právo k prístupu 
k prístupu k mojim osobným údajom zhromaždených Nu 
Skin a mám možnosť opraviť ich kontaktovaním zákazníckej 
podpory v mieste môjho bydliska. Beriem na vedomie, že 
svoj súhlas podľa tohto článku môžem kedykoľvek odvolať.

ZMLUVNÉ PODMIENKY ADR

PROSÍM, POŠLITE VÁŠ VYPLNENÝ FORMULÁR DO VAŠEJ MIESTNEJ NU SKIN POBOČKY:
NU SKIN EASTERN EUROPE Kft.  •  1123 Budapest, Alkotás út 48-50, Mad’arsko.    

Tel: 0800 115 225  •  Fax: 0800 115 224  •  E-mail: slovakiaweb@nuskin.com  •  www.nuskineurope.com 


