
Doğum Tarihi (GG/AA/YY)
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OTOMATİK TESLİM ÖDÜLLERİ (ADR) SÖZLEŞMESİ
NU SKIN TÜRKİYE CİLT BAKIMI VE BESLEYİCİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AYAZAĞA MAH. MEYDAN SOK. BEYBİ GİZ PLAZA 
NO:1 KAT:26  MASLAK 34396 İSTANBUL

Tarama Kartı Numarası   
ADR’den kazanç sağlayabilmeniz için indirimden sonra toplamda en az 50 PSV puanınız olmalıdır.

Lütfen siparişimi :  _______ / _______ tarihinden itibaren ve bundan sonraki her ay, aynı gün işleme alınız.
Teslimat için 5-10 iş günü müsaade edin, geçerli işlem tarihleri, ayın 1-25’i arasındadır.

q Zaten ADR siparişim var. Lütfen seçtiğim bu ürünleri mevcut ADR siparişim ile birleştirin.

TOPLAM*
TAŞIMACILIK VE İŞLEM BEDELİ **

TOPLAM HAVALE

ÜRÜN KODU TANIMI MİKTAR   TOPLAM  PSV TOPLAM  FİYAT

* Bu fiyata KDV dahildir.
** internetten www.nuskineurope.com yapılan kayıtlarda işlem bedeli alınmaz.

Paradan Tasarruf Edin!
Tekli ürün fiyatlarında ve PSV’de (Kişisel Satış 
Hacminde) %5 indirim kazanın
İndirimli taşımacılık masrafları (%50’ye kadar )
Sadece ADR üyelerine özel promosyonlar kazanın

Ürün Kazanın!
Yılda, 900’e kadar ürün puanı kazanın
Satın alımlarınızın %20’sini bozdurulabilir ürün puanı 
olarak geri kazanın (her ay 75’e kadar)
ADR üzerinden verdiğiniz 12 Ürün nakliyesinin ardından 
%30 ürün puanı kazanın

Zamandan Tasarruf Edin!
Daha fazla esneklik
Hesabınızı 7/24 çevrimiçi yönetin 
Aynı ürünleri kapınıza her ay otomatik olarak teslim alın 
ya da her ay siparişlerinizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın  
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1 KİŞİSEL BİLGİLER

ADR ÜRÜN SEÇİMİ

ID numarası.

Adı  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Soyadı  ....................................................................................................................................................................................................................................................

Sürekli Adres:  ........................................................................................................................................................................................................................................

İlçe / İl:  ..........................................................................................................................................................................................   Posta Kodu  ................................................   Ülke – TÜRKİYE

Gündüz telefon numarası:.   ......................................................................................................................   Cep telefonu (Tercihen):  ............................................................................................

E-posta (Kişisel e-posta adresinizi vermeniz, önemli bilgi ve güncellemeler hakkında sizinle zamanında iletişim kurmamıza olanak sağlar).

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

Alıcının adı ve adresi (eğer yukarıdakinden farklı ise) ..........................................................................................................................................................................................................

İlçe / İl:  ..........................................................................................................................................................................................  Posta Kodu  ................................................   Ülke – TÜRKİYE

Ödeme Seçenekleri (birini seçiniz)  q VISA   q MasterCard q Havale                     

Kart sahibinin tam adı ....................................................................................................................................................................
 
Kart numarası                                                      Son kullanma tarihi (AA/YY)

Kart sahibinin posta kodu Kart sahibinin  imzası  

Lütfen ödemelerinizi aşağıdaki hesaba havale ile 
adınızı soyadınızı ve açıklama kısmına da (ADR) 
ilave ederek gönderiniz :
Banka adı (kodu): Garanti Bankası  (62)   
Şube adı (kodu): Gayrettepe (236)
Hesap no.: 6295792
IBAN : 28 0006 2000 2360 0006 2957 92 

3 ÖDEME ŞEKLİ

q  Bu Sözleşme ile ilgili tüm hüküm ve koşulları okudum ve kabul ediyorum. Nu Skin Enterprises Product Inc. ile bu anlaşma uyarınca, yukarıda seçtiğim ürünlerin, miktar 
ve ödeme şekline, her ay otomatik olarak belirtilen tarihlere uygun olarak teslim edilmesi hususunda Şirket’e yetki verdiğimi kabul ediyorum. Bundan sonra aşağıdaki 
sayfada yer alan şartlara ve koşullara bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

Başvuranın İmzası Yazılı ismi Tarih (GG/AA/YY)

LÜTfEN fORMuNuZu TAMAMLANMIŞ HALIYLE YEREL Nu SKIN OfİSİNİZE GÖNDERİNİZ:
NU SKIN TÜRKİYE CİLT BAKIMI VE BESLEYİCİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ayazağa Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:26 Maslak 34396 İstanbul
Tel: 00800 448828078 • Faks: +90 212 335 2609 • E-posta: turkeyweb@nuskin.com • İnternet sitesi: www.nuskineurope.com

KABuL ETME VE İMZA  

Bugün Kendinizi Ödüllendirin! 

Lütfen büyük harfle ve siyah mürekkeple tamamlayın.  Aksi belirtilmedikçe tüm bilgiler gereklidir. Bu sözleşme yalnızca gerekli tüm bilgiler tamamlandığı taktirde 
geçerlidir.  
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................................................................................................................
Adı Soyadı (elyazısı ile):

Bir ortaklığı temsil ediyorsa, ünvanım: ..............................

Ortaklıktaki ünvanımın bir kanıtı olarak .................... tarihli ortaklığın 

...............Noterliğinden alınan tasdikli imza sirkülerinin aslı ektedir.

Bu sözleşmenin aşağıda açıklanan tüm koşul ve hükümlerine bağlı olmayı kabul 
ediyorum.

Başvuranın İmzası: .............................................................................

Adı: .......................................................................................................

Ünvanı: .................................................................................................

Bu ADR sözleşme metni Bağımsız bir Distribütör (“Ben” ya da “benim” ya da “siz” 
ya da “sizin”) olarak siz ve Nu Skin Türkiye Cilt Bakimi Ve Besleyici Ürünleri 
Ticaret Limited Şirketi’nin (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) (Ayazağa 
Mah. Meydan Sok. No. 1 Beybi Giz Plaza kat 26 Maslak 34396 İstanbul, 
Vergi numarası: 6320379153, Şirket eposta adresi: (turkeyweb@nuskin.com)) 
arasında bağlayıcı bir anlaşmadır.  ADR programının tercihe bağlı olduğunu, 
bu programın bana aylık olarak sipariş verme olanağı verdiğini, siparişlerin aylık 
bazda ve uygun şekilde gönderileceğini ve ödemelerin benim ya da ortaklığımın 
kredi kartı hesabı, tasarruf hesabı ya da vadesiz mevduat hesabından  (çek hesabı) 
aylık bazda yapılacağını anlıyorum (Eğer siparişlerin her iki ayda bir gönderilmesi 
seçeneğini tercih etmediysem).

Bu ADR Sözleşmesini imzalayarak aşağıda verilen koşulları kabul ettiğimi 
bidiririm:
1.  Kayıt Prosedürleri 

Bu ADR Sözleşmesini çevrimiçinde (online), faks ile, iadeli taahhütlü posta ile 
gönderebilir ya da üzerinde açık ismim, imzam ve adresim yazılı olarak basılı 
bir kopyasını Şirketin Ürün Galerisine elden ulaştırabilirim.  Eğer bir şirket 
adına sipariş verirsem, ünvanımı belirtip, bu sözleşme tarihi ile aynı ay ve yıla 
denk gelen bir zamanda alınmış ve sipariş ödemeleri yükümlülüğünü şirkete 
devretme yetkim olduğunu kanıtlayan noter tasdikli imza sirkülerini gösteren bir 
belgeyi ekleyeceğim. Telefon ya da faks aracılığıyla kayıt başvurusu yaparsam, 
yukarıda sözü geçen koşulları taşıyan ADR Sözleşmesinin basılı bir kopyasını 
Şirkete iadeli taahhütlü posta ile göndermeliyim ya da elden yukarıda açık 
olarak verilen adrese telefon ya da faks aracılığıyla yapılmış başvuru tarihini 
takip eden altmış (60) gün içerisinde ulaştırmalıyım, aksi takdirde Şirket ADR 
siparişlerimi herhangi bir yükümlülüğa girmeksizin iptal edecektir.. Eğer Şirket 
başvuru belgesinin aslını teslim almadıysa bu Sözleşme başlangıçta geçersizdir 
(void ab initio). 

2.  Ek faydaları  
Distribütör ya da müşteri kim olursa olsun, ADR programına katılmak için 
herhangi bir minimum ürün siparişi verme zorunluluklarının olmadığını 
anlıyorum. Bununla beraber eğer aylık ADR sipariş tutarlarım indirimden sonra 
50 ya da daha fazla Kişisel Satış Hacmi  (PSV) ‘ne karşılık geliyorsa bu durumda 
aşağıda belirtilen haklardan yararlanabilirim:  
(a)  ADR siparişimde toptan fiyatlarda ve ürünlerin PSV’sinde %5 indirim 

alacağım, bu indirime %5 ADR indiriminin uygulanmadığı bazı ürün ve kitler 
dahil değildir (örneğin; kitler, indirimli paketler, VitaMeal, vs);

 (b) Toplam teslimat bedelinde %50’ye varan indirimler; ve 
 (c)  Ek ürünler alarak bozdurulabilecek ürün puanları kazanacağım. Bu 

sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ADR hesabımı faks ya da 
eposta (__________@________) ya da Galeri aracılığıyla yönetmem 
durumunda hesabımdan ADR indirimli taşıma bedeline eşit miktarda bir 
işlem bedeli kesilecektir.

3.  ADR Ürün Puanları – Satın almalar, Puanların Silinmesi ve İadeler 
A.  Aylık ADR siparişlerim bana ek ürünler alabileceğim yeni ürün puanlar 

kazandırabilir. Ürün puanları değişkenlik gösterir. Vergi öncesi ADR sipariş 
değerinin %20 ila %30’u tutarında bir değer kazanılır. Aylık en fazla 75 ürün 
puanı kazanabilirim. Sadece ürün puanlarını kullanarak bir sipariş verirsem, 
ya da 50 PSV’den az olan düzenli bir ürün siparişi ile ürün puanlarını 
birleştirdiğimde, bu durumda normal teslimat bedelini ödeyeceğim; indirim 
sonrası 50 PSV ya da daha fazla değerde bir ürün siparişi ile ürün puanlarını 
birleştirdiğimde ise teslimat bedelini indirimli ödeyebileceğim. 

          Teslimat bedellerini fiyat listesinde bulabilir ya da Müşteri Servisinizle  
      irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.
 B.  Kazandığım ürün puanlarımın kazanıldığı tarihi takip eden sürede 13’üncü 

ayın ilk gününe kadar bozdurulmadığı hallerde  geçerliliğini kaybedeceğini 
anlıyor ve kabul ediyorum (“Silinme”). Silinme işlemini takiben otuz (30) gün 
içinde Şirketi yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile ya da eposta aracığılıyla 
bilgilendirmem ve silinen ürün puanlarının geri verilmesini istemem şartıyla 
takip eden ayda silinen puanlarımın bana geri iade edileceğini anlıyor ve kabul 
ediyorum.

 C.  ADR ürün puanları ile satın alınan ürünlerin iadesi kabul edilmez, ve ayrıca 
ADR ürün puanları ile satın alınan ürünler üzerinden PSV ya da Grup Satış 
Hacmi (GSV) kazanılmaz. 

 D.  İadeler ve Geri Ödemeler
  (a)  ADR siparişlerinden kazanılan ürün puanları ile satın alınan ürünlerin 

dışında kalan ADR programı dahilinde satın alınan diğer tüm ürünler 
şirket iade yönetmeliğine uygun olması şartıyla iade edilebilir (bkz. EU 
prensip ve prosedürleri 7 no’lu paragraf). Kazanılmış ürün puanlarının 

ürün iadeleriyle ilgili olarak hesabınızdan silineceğine dikkatinizi çekeriz. 
             ADR ürün puanları ile satın alınan ürünlerin iadesi  
    kabul edilmez, ve ayrıca ADR ürün puanları ile satın alınan  

ürünler üzerinden PSV ya da Grup Satış Hacmi (GSV)  kazanılamaz. 
Ürün puanları ile satın alınan ürünler için iade ve geri ödeme kuralları 
internet sitemizde açıklanmıştır, www.nuskineurope.com (pazarınızı 
seçtikten sonra ADR bölümüne tıklayınız).

  (b)  Prensip ve prosedürlerde sözü geçen iade/geri ödeme kurallarına uygun 
olması şartıyla, ADR sözleşmesinin gönderilmesini takiben otuz (30) 
gün içinde zorunlu kayıt ücretinin %100’ü ve takip eden günlerde ise 
%90’ının geri ödenmesini temin etmek mümkündür.  

  (c)  Şirketten satın aldığım kullanılmamış ya da istenilmeyen herhangi bir 
ürünü teslim tarihini takip eden yedi (7) gün içerisinde mali yükümlülük 
üstlenmeden ve gerekçesiz olarak iade edebilirim. Bu bölümdeki 
kısıtlamalara ya da satın alma tarihinde açıklanan özel şartlara tabi 
olarak, Distribütör’ün satın alma tarihinden 12 ay içinde  tüm açılmamış, 
yeniden satılabilir nitelikteki ürün ve hizmetlerin bedelinden (uygun 
olduğu durumlarda ve varsa) primler çıkarıldıktan sonra kalan tutarın 
%90’ı geri ödenebilir.  

  (d)  Sözleşmenin feshi ya da yürürlükten kalkması halinde yazılı fesih 
duyurusunun alındığı tarihi takip eden yirmi (20) gün içerisinde Şirket 
ürünleri toplayacak ve yazılı fesih duyurusunun alındığı tarihi takip eden 
on (10) gün içerisinde de uygun tutarı geri ödeyecektir. 

             İndirimli taşıma bedellerini belirleyen koşul ve hükümleri  
    ya da indirimli taşıma bedellerin aslını internet sitemizde bulabilirsiniz 

www.nuskineurope.com. Bu ADR sözleşmesine atıfta bulunan koşul 
ve hükümler için ait olduğunuz pazarı seçip, sonra ADR bölümüne 
tıklayınız. 

4. Ödeme
 (a)  Bu ADR Sözleşmesinde her ay almayı istediğim ürünlerin adedini belirttim 

ve ayrıca kişisel hesabım ya da ortaklığıma ait bir tasarruf ya da vadesiz 
(çek) hesabından doğrudan ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla, geçerli 
bir Visa ya da MasterCard numarası, son kullanma tarihi ve buna benzer 
gerekli bilgileri şirkete verdim. Ürünler teslim edilmeden önce tüm sipariş 
bedellerinin tam olarak ödenmesi gerekir.

 (b)  Ödeme metodu olarak kredi kartını seçtiysem, bu durumda ben ve/veya 
temsilcisi olduğum ortaklık her ay yukarıda sözü geçen ürünlerin bedel 
miktarını kredi kartımdan ödenmesi için onay verir.

5.  Adres Değişikliği  
Şirkete adresimde olan herhangi bir değişikliği belirlenmiş teslim tarihinden 
en az ondört (14) gün öncesinden yazılı olarak taahütlü posta yoluyla haber 
vermedikçe seçtiğim ürünler daha önce verdiğim adrese her ay gönderilecektir. 
Şirket bildirimin alınmasını takip eden ondört (14) gün içinde yazılı bildirimde 
belirtilen düzeltmeleri yapacaktır.

6.  Siparişte Değişiklikler  
Siparişimde istediğim herhangi bir değişikliği belirlenmiş işlem tarihinden en az 
dört (4) gün öncesinden yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ya da çevrimiçinde 
(online) veya faks yoluyla Şirkete haber vermedikçe seçtiğim ürünler verdiğim 
adrese her ay gönderilecektir. Şirket bildirimin alınmasını takip eden dört (4) 
gün içinde yazılı bildirimde belirtilen düzeltmeleri yapacaktır. 

  Ödeme şekli olarak banka hesabından doğrudan ödeme tercih edilirse,  
 lütfen ödeme metodu ve tarih detayları için Müşteri Servisinize danışınız.
7.  Satışı Durdurulan Ürünler 

Seçtiğim ürünlerin Şirket tarafından satışı durdurulabilir. Ürünler satıştan 
kaldırıldı ise Şirket ürünlerin satıştan kaldırılmasından en az otuz (30) gün 
öncesinden bana yazılı bir bildiri ile duyuracaktır ve ADR sözleşmemde 
seçtiğim diğer ürünleri göndermeyi sürdürecektir. Kaldırılan ürünlerin yerine 
başka ürünleri seçebilirim; başka ürünleri seçmem halinde, seçtiğim ürünlerin 
cinsi ve hacmi (adedi) gibi bilgileri yazı ile ve iadeli taahhütlü posta aracılığıyla 
teslim tarihinden en az otuz (30) gün öncesinden Şirkete bildireceğim. Satın 
alma fiyatı ve taşıma bedelleri, siparişimdeki değişikliğe göre otomatik olarak 
düzeltilecektir.

8.  fiyat Artışları  
Şirket seçtiğim ürünlerin fiyatlarını değiştirebilir. Belirli bir ürünün fiyatı artmışsa, 
o durumda Şirket fiyat artışı tarihinden en az otuz (30) gün öncesinden bana 
yazı ile bildirecektir, şirkete iadeli taahhütlü posta aracılığıyla yönlendirici bir yazı 
ile başvurmadıkça Şirket seçtiğim ürünleri artmış olan fiyatlardan göndermeye 
devam edecektir.

9.  ADR Programı ya da Siparişlerin Durdurulması 
(a)  Ondört (14) gün öncesinden bir yazılı uyarıyla, Şirket ADR programını 

gerekçesiz olarak ya da herhangi bir gerekçe ile durdurabilir. Bunlara ek 
olarak, Şirket ADR programına katılma hakkımı ve bu ADR Sözleşmesini 
şu koşullar oluştuğunda her an iptal edebilir ve iptal kararını bana 
duyurabilir: (i) kredi kartı ya da bu ADR Sözleşmesinde verilen banka 
onayı geçerlilik süresinin dolduğu, iptal edildiği ya da yürürlülükten 
kaldırıldığı durumlarda, (ii) Bu ADR Sözleşmesindeki hüküm ve koşullara 
aykırı hareket ettiğim (tek yetkili taraf olarak) Şirket tarafından belirlendiği 
hallerde, ya da (iii) eğer bir Distribütörsem, Distribütör Sözleşmesindeki 
hüküm ve koşullara aykırı hareket ettiğim durumlarda.

 (b)  Aylık düzenli siparişlerimin gönderilmesinden en az yedi (7) iş günü 
öncesinden yazıyla ve iadeli taahhütlü posta aracılığıyla şirkete bildirerek 
ADR siparişimi iptal edebilirim. Şirket iadeli taahhütlü mektubumun 
alınmasını takip eden ondört (14) gün içinde ADR Sözleşmesini iptal eder.

 (c)  Şirket bu ADR programının hüküm ve koşullarını yazılı duyurudan ondört 
(14) gün önce değiştirebilir. Distribütörlerin ürün puanlarının geçerlilik 
süresi bitimini de içine alan ama bununla da sınırlı kalmayan değiştirme 
insiyatif ve yetkileri bütünüyle ve sadece Şirkete aittir.

10. Distribütör Sözleşmesinde Değişikliğin Olmaması 
Bu ADR Sözleşmesinin hüküm ve koşulları Distribütör Sözleşmesinin hüküm 
ve koşullarını herhangi bir şekilde değiştiremez ya da yerine geçerek iptal 
edemez. Bu sözleşmeyi Nu Skin®’in yazılı onayı olmadan bağlı ortaklıklar ve 

şirketlerim, ya da şirket ortağım dahil herhangi bir üçüncü şahsa devredemem. 
Bu hususa aykırı görülen herhangi bir devir işleminin yasal bir hükmü bulunmaz. 
Bu Sözleşmenin maddelerinden herhangi birinin yetkili bir mahkemece iptali 
halinde, bu madde yürürlükten kalkacak, Sözleşmenin diğer maddeleri ise 
geçerliliklerini sürdürmeye devam edecektir. Yukarıda sözü geçen kısıtlamalara 
bağlı olarak bu Sözleşme yürürlüğe girecek ve bu Sözleşmeye taraf olanlar ve 
onların mirasçıları, idareciler, uygulayanlar, yasal temsilcileri, halefleri (yerine 
geçenler) ve kendilerine devredilenler bu anlaşma hükümlerine tabi olacaklardır.  

           Bu Sözleşmenin asli dili İngilizcedir. Bu tahkim sözleşmesi benim ve  
 Nu Skin Türkiye arasındadır.
           Bu ADR Sözleşmesi uzlaştırma ve hakemlik (tahkim) prensibine bağlıdır.  
  Bu Sözleşme altında ya da Sözleşmeyle ilgili anlaşmazlık olması durumunda 

çözüm ve uzlaşmalar için tek yetkili yer Utah Eyaleti (ABD) olacaktır.
           Bu Sözleşmenin asli yeri Utah Eyaleti (ABD)’dir, ve Utah eyaleti  
  yasalarında geçerli kanunlara  tábidir. Bu Sözleşme altında ya da Sözleşmeyle 

ilgili olarak anlaşmazlık olması ya da Distribütörler arasında, uzlaşma madde 
lerinin uygulanmasını da içine alacak şekilde, Sözleşmeyle ilgili olarak 
anlaşmazlık olması durumlarında tüm uzlaşma ve hakemlik için uygun yer olan 
Utah eyaleti yasaları uygulanacaktır. Sözleşmeye taraf olanlar Utah Eyaleti 
(ABD) mahkemelerinin yargılama yetkisine onay verirler ve yargı yerinin 
uygunsuzluğuna itiraz hakkından tümüyle feragat ederler.  

           Geçmiş, halen mevcut ya da gelecekte olası bir dava, anlaşmazlık,  
  eylem ya da şikayete neden olan durumlarda, Bu Sözleşme altında ya da 

Sözleşmeyle ilgili olarak anlaşmazlık olması halinde, ya da Distribütörler 
arasında Sözleşmeyle ya da Distribütörlükle ilgili olarak anlaşmazlık olması 
gibi durumlarda, bu Sözleşmeyi uygularken, ya da herhangi bir başka iddia 
mevcutsa (kontrat, tazminat yükümlülüğü, tüzük, yasa ya da eşitlik ile ilgisi 
olsun ya da olmasın), Şirkete, yan kuruluş ve bağlı şirketlerine ya da Şirket 
sahiplerine, yöneticilerine, görevli personeline karşı iddialarla ilgili ya da alt 
ekibimle bağlantılı olarak ya da sponsor etmemle ya da sponsorluk hakkımla 
ilintili olarak ya da Distribütörlerin etkinlikleriyle ilişkili olarak ya da bu 
Sözleşmeyle ilgili olarak anlaşmazlık olması durumunda, bu Sözleşmenin koşul 
ve hükümlerine uygun olarak ve (a) Şirket Prensip ve Prosedürlerinde yeralan 
(ya da çevrimiçinde My Office sayfasında görüntülenebilecek) Uzlaşma ve 
Hakemlik Prensipleri (“Hakemlik Prensipleri”) bölümündeki açıklanan işlemlere 
göre, (b) Hakemlik Prensiplerine uygun olarak  uzlaştırmaya gidileceğini ve   
çözümleneceğini onaylıyorum.

           Uzlaştırma işlemleri ABD’nin Utah eyaleti, Salt Lake City şehrinde  
  ve İngilizce dilinde yürütülecektir, bununla beraber taraflar talep ederse ve 

mali yükümlülük kendilerine ait olmak şartıyla belgeler ve ifadeler başka bir 
dile çevrilebilecektir.  Anlaşmazlıkları dinlemek ve karar vermek için tarafların 
karşılıklı onayıyla seçilecek bir hakem atanacaktır. Taraflar kendi masraflarını 
üstlenecektir ve buna ilave olarak (i) hakem masrafı ve (ii) uzlaşma idare 
masrafları taraflarca eşit olarak karşılanacaktır. Her iki tarafında izni ve bilgisi 
olmadan anlaşmazlığın varlığı, içerik ve sonuçları ile ilgili bilgiler ne hakem 
tarafından ne de taraflarca açığa vurulamayacaktır.  Hakem  tarafından 
belirlenen herhangi bir tazminat ilgili mahkeme içinde verilebilir.

           Şirkete ya da kendisine bağlı şirketlere ait herhangi bir internet sitesine  
  eriştiğimde, ve mevcut bilgileri kullandığımda, ya da ilgili internet siteleri 

aracılığıyla ürün ya da hizmetleri satın aldığımda,  Hakemlik Prensiplerine bağlı 
olmayı kabul ediyorum.

11. Kişisel Bilgilerin Toplanması
  Şirket, ana firma, ortaklıkları ve yan kuruluşları (“Nu Skin®”) ADR programına 

katılmanız sonucu kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve paylaşılması ile 
ilgili endişelerinizin farkındadır ve gereken duyarlı karşılığı verir. Nu Skin® size özel 
bilgilerin saklı kalması hakkına saygılıdır ve Nu Skin®’in ürün ve hizmetlerini satın 
alan kullanıcılarının gizliliğini korumayı kendine görev edinmiştir.  Distribütör 
olmanın verdiği ayrıcalık ve yararları size sunma amacıyla Nu Skin® kişisel 
bilgilerinizi toplar ve kullanır ve sizinle şu hususlarla ilgili olarak iletişim kurar  
(a) promosyon niteliğindeki fırsat ve ürünleri sunma, (b) Distribütör/müşteri 
ilişkileri, (c) müşteri yönlendirme ve (d) İşle ilgili diğer konular. 

12. Kişisel Bilgilerin Açıklanması 
  Nu Skin® kişisel bilgilerinizi kontrat ilişkisinde olduğu tedarikçi ya da satıcı gibi 

üçüncü şahıslara açıklayabilir.  
  Üçüncü şahıslar Distribütörlerle pazarlama iletişimi gibi sadece sınırlı amaçlar 

çerçevesinde kişisel bilgilerinize erişebilirler. 

  Yukarıda açıklananların ve Nu Skin®’in Gizlilik Politikasında belirtilenlerin 
dışında, Nu Skin® yasalarca emredilmedikçe ve izniniz olmaksızın kişisel 
bilgilerinizi  üçüncü şahıslara açıklamayacak, satmayacak, devretmeyecek, ya 
da vermeyecektir. Eğer sizden istenilen zorunlu kişisel bilgilerinizi vermeyi arzu 
etmiyorsanız ADR programına katılamayacaksınız. Gizlilik Politikasını  
Nu Skin®’in şu internet sitesinde görüntüleyebilirsiniz: www.nuskineurope.com. 
İçinde bulunduğunuz pazarı seçerek ADR bölümünü tıklayınız.

13. Önüne Geçilemeyen Durumlar (force Majeure)
  Bu Sözleşme ile ilgili olarak Şirket yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine 

getiremediği ya da geciktiği (savaş, sel, yıldırım düşmesi, kuraklık, deprem, 
yangın, patlama, halk ayaklanması, doğal felaketler ya da düşman kaynaklı 
eylemler, terörist eylemler, ordu hareketi, epidemik ya da salgın hastalık, yetkili 
halk mahkemesi kararının uygulanması, grev, paylaştırıcı bigisayar ağının yada 
bilgisayarların arızası gibi) durumlar olursa, maddi manevi zararlara uğrarsam 
Şirket bu zararlardan mesul tutulmayacaktır.

OTOMATİK TESLİM ÖDÜLLERİ (ADR) HÜKÜM VE ŞARTLAR 
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